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м.Мукачево, вуп,Миру, 8 бЕ,

ПовiДомлясМоПроповiдомнУреестрацiюколекТиВноГоДоГоВорУ
укJIаденого мiж адмiнiстрацiсю ru rrрофспiлковим koMiTeToM Мукачiвсъкого

закJIадУ дошкlлъноТ o.uir" Ns4 Мукачiвсъкоi MicbKoi ради Закарпатсько1

областi у peccTpi гаJIузевих (мiжгалузевих), територi.lлъних угод, колективних

доrо"орi", змirri доповнень за ЛЪ4 вiд 1б,03,202| року,

керуючись постановою кIVtу Jrгs115 вiд |3,02,20tз року в редакц11

постанови кму вiд 21.0s.20й. м 768 <порядок повiдомноi li.л,з:j:
.uпУ,."""(мiжгалУзевих)iтериторiальнихУГоД,коЛекТиВнихдоГо::|З
рееструючий орган нада. р.*о*ендацii щодо проведення вищевказаноr

уrош" v вiдповiднiсть з вимогами законодавства,

ВiдповiД"о оО ЗаконiВ УкраТни <Пр_о колективнi договори та угоди>),

частини 11стй 9'" р.оu*цiT закону Nэ5аЪ8-VI вiд 16.10.201? опро Внесення

змiн до деяких законiв Украiни щоaо визначення cTopiH колективних

переговорiв>> рекомендуемо привести у вiдповiднiстъ колективний договiр:

- замlнИти сторони <керiвнию) на <<роботодавецъ);

- замiнити сторону (профспiлковий KoMiTeT первинноi профспiлковоi

органiзацii Мукачiвського закJIаду дошкiльноi освiти) на виборний

орган первинноi профспiлковоi органiзачii>;

_ привести до вiдповtдностi розбiжнiстъ назви CTopiH на титульному

аркушi з BMicToM колективного договору,
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мукАчIвськиЙ зАклАд дошкIльноi освIти м4
муклчIвськоi мIськоi рАди

ЗАКАРПАТСЪКОi ОБJIАСТI
вул. Миру,86Е, м. Мукачево, Закарпатська область, 89600, тел: З-82-88,

e-mail : dпz4 @mukachevo -rаdа. gov. ua, кодСДРП ОУ 4267 5 б l 9
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Начальнику вiддiлу
,Щерев'яник Мар'яна

Просимо провести реестрацiю
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Вiдповiдно до постановиКМУм115 вiд 21.08.2019 РокУ, (в редакцiТ
Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 21.08. 20|9 Ns 768 таПорядку
повiдомноi реестрацii галузевих (мiжгалузевих) i територiальних угод
колективних договорiв ресструючий орган з метою з метою посилення
iнформування заiнтересованих cy'cKTiB оприлюднюс на офiцiйному веб-
сайтi:

- Ре€СТР коЛективниг угод (договорiв), змiн i доповнень до них;
- текст колективниг угод (логоворiв), змiн i доповнень до них;
- власнi рекомендацiт ш{одо приведення угоди (логовору) у

вiдповiднiстю з вимогами законодавства (у разi ix наявностi);
- перелiк пiдприсмств, установ органiзацiй, для яких с

ОбОв'язкоВими положення колективноi угоди (у разi подання такого
перелiку сторонами уголи).

У зв'язку з вище наведеним, та керуючись ч.З п. 7 порядку
повiдомно реестрацiт галузевих (мiжгалузевих) i територiальних угод,
колективних договорiв, просимо, при пред'явленнi на повiдомну
ре€страцiю галузевих ( мiжгалузевих) i територiальних Угодо l
колективних договорiв повiдомляти , чи мiстить договiр iнформацiю,
достуц до якоi обмежено сторонами договору вiдповiдно до закону або
Тх рiшень (зокрема конфiденцiйнуо та€мну чи службову iнформацiю). У
випадку наявностi конфiденцiйноТ iнформацiТо просимо на протязi 2-х
робочих днiв надати таку iнформаuiю.

202 1 р. (пIБ) ftazoep& /

Надасмо згоJ}, на опрIIJюJнення тексту колективногtr договору
(rголи) (змiн ],а доповнень до Hlrx) на офiцiйному сайтi MicbKoi ради.
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колЕктивний договIр
мiж адмiнiстрацiею та профспiлковим

KoMiTeToM lVIукачiвського

закладу дошкiльноТ освiти Nb 4

Мукачiвськоi MicbKoI ради

Закарпатськоi областi

на 2021-2025 роки

Схвалений на зборах трудового
колективу 26 лютого 2021 р.
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оЧ-I1-ко]ективний договiр лок€Lтьним нормативним актом, я

.. " '_'. ',.___*,::^':"л::У_'::i, ВИРОбНИЧi, ТрУдовiвiдносини i на пiдс

настчп

I. Загапьнi полоясецня.

. 
;.л.:11:уЙ договiр укладено 202|-2025 роки.' \Тlт":,yу.:оlоЬ;п ,iyi;; -;;.r, трудового колекти: ._"): ,;о,,,",*л:,]? :::"го 2021) Bi,-;;;;;.'#;;;I .;i;,L, lI J лнЯ ИО

"='._rеННя 
(01) березнЯ 2021 рокУ i дiс до ухвалення нового колективно

._.. Сторонами колективного договору е:- керiвник в особi директора N4укачiuЪuпо.о закладу дошкiльноТ освiти Л' "";:сва А,Ф, (далi - керiвник), якии np.o.ru"n". iнтереси власника i м. - -oBi.]Hi повноваження;
- профспiлковий KoMiTeT первинноi профспiлковоТ органiзац

Yýъ"; ; tlж iffз*т, "::,т * i Фirio " 
О.r.ковий KoMiTeT), якийзгiднiз ст,247 КЗпП Украй, ст.ст.З7, 

]Ъ 
ý";;ч;'fi;,"#Т,.* ffуЁ;}J-#"#1{ПРаВа Та ГаРаНТiТ ДiЯЛЪНОСТi> ПРеДСТаВЛяе iнr.рЬ.и .rрuцЬ""пi" у.ru"ови в сферi

I|_1*: 
побУтУ, кУЛЬТУри i захищае ik трудовi, соцiЕlJlьно-економiчнi ппаRа тя

,rлl rU б lл ilл, r ън (J С Т1.конструктивностi i аргументованостi як пiд час переговорiв (KoHcr..-Tb:-- : . -:укладення ко--]ективного договору, BHeceHHi в нього змiн i JоПa j:-: ] 1ривирiшеннi всi_ч пlIтань соцiально-економiчних i Tpr 1pBl1\ : :iiКЛив ходi його вIlконання.
1,6. ПоложеннЯ колектиВного договор\. пoIlJiiEL.,,ФTb;ý

установи. Пiд час прийому на роботr. np"*irrr'iii{ trъ1aiiij.колективним договороr,1.

i нтер е си, отрим ав ши на ц е 
" 
iд.,о"lйi ;";?;;; ;;ffid;Ж:rЖ.;#ff .''1,4, Керiвник визнае профспiлковий KoMiTeT единим повноважнимпредставником Bcix працiвникiв в колективних переговорах.1,5, СторонИ зобов'язУються дотримуватисъ .оцi*r.rо.о партнерства:

Ж:ffi :Ж::Жi : :1":,Т,Y: :л|::::Р 
* n o. ri ..ор i 

", 
вз аемно Т в iд п о в i д ал ь н о с Ti,

" :.,_itвникiв
l]-1;iоМленl З

1,7, Колектl-tвнrrй логовiр \-ь--та-]еЕФ зi-::члэ::i=+ _].* З*кол;iв Украiни кПроколективнi договорtl та \ го-f,_I!... ..{lзО ;e::j_:*.:;jцi; :iапог в YKpaiHi>>,ГенералЬноТ, Гацr,зевоi ,,rо=- }"годЕ ,d* i-;};:=ям L-цЗiTl. rtолодi та спортуМукачiвськоi MicbKoi ра:н та \Ir,кач;rо***,*iсьý*Ф *,зга:iiзацiсю Профспiлкипрацiвникiв ocBiTlr i Ha,*nl 
':краJнк. 

..Зч**о"Ы';;;;,, <Закону продошкiлъНу ocBiTy>, i ншиХ rurо"оr*вч}{Х arтi В !-lr_ЪаТнш _

1,8, ЗМiНИ iДОПОВНеННrI В КОJектlltsнtлi-{.]ого"iр rrо"rося з iнiцiативи будr_якоi iз cTopiH пiсля проведеннlI переговорiв (консультачiй) i досягнення згодинабувають чинностi пiсля cxB€l,:IeHHrI загzL]ьними зборами працiвникiв.1"9' Пропозицii кожноi iз cTopiH про внесення змiн i доповнень уколективний договiр розглядаються спiлъно, вiдповiднi рiшення приймаються
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в 10-денний TepMiH пiсля ix отриманнrI iншою стороною.
1,10, Жодна iз cTopiH не мас права .rроr".Ь, TepMiHy дii колективного

договорУ одноосiбно ухвалювати рiшення, що змiнюють його 11op'll i
зобов'яiантrя або припиняють Тх виконання.

1.1l. Переговори щодо укладеннrI нового
наступний TepMiH починаються не пiзнiше як за 3
дii колективного договору.

1.I2. Профком закладу в п'ятиденний TepMiH з дня пiдписання
колективного договору (змiн) подае його на ,rо"iдоr"у реестрацirо та удвотижНевий TepMiH з днЯ реестрацiТ забезпечуС до".дЪ"О змiсry допрацiвникiв закладу дошкiльноi освiти.

1,13, Сторони домовиЛись, що при змiнi власника закJIаДу дошкiльноТосвiти чиннiсть Колективного договоруъберiгасться до укладення нового.

2. TpyooBi вiдносини.

2.1. Керiвник зобов'язусться :

2J1,Забезпечити ефективНу дiяльнiсть установи, вихо дячи з фактичнихобсягiв фiнансування i рацiонального використання основного та спецiального
фондiв для пiдвищення результативностi роботи установи, полiпшення умовпрацi i побуту працiвникiв.

2,|,2, Забезпечити розвиток i змiцнення матерiально-технiчноi бази
установи, рацiональне використання наявного устаткування, технiчних засобiв
навчання, cTBopeHH,I оптиМальних умов для органiзацii навч€Lльно-виховного
процесу.

2.I.3. ЗастосоЪувати заходи
сумлiнноi, якiсноТ роботи.

мор€tJIьного i матерi€lJIьного стимулювання

колективного договору на
мiсяцi до закiнчення строку

2,|А,ЗабезпечитИ розробкУ посадових iнструкцiй для Bcix категорiйпрацiвникiв установи. Затвер дити ix за погодженням з профспiлковим
KoMiTeToM.

2.1.5. Органiзовувати систематичну роботу для забезпечення пiдвищення
квалiфiкацiт та перепiдготовки педагогiчr"" прuцiвникiв.

2,|,6, Вiдповiдно до заявок забезпечити працевлаштування в установу\1олодих фахiвцiв за отриманим ними фахом, уклавши з ними безстроковий
труловий договiр i встановивши педагогiчне навантаження в обсязi не N,Iенше
тарифнот ставки. Забезпечити наставництво над молодими фахiвцяь,rи, сприяти
:'х а:аптацii в колективi установи та професiйному зростанню.

2.1.7, Укладати cTpoKoBi трудовi до.оuор, лише у випадках, колИ Tp'JoBiз.-чосllни не можуть бути встановленi на невизначений TepMiH
не допускати укладання строкових трудових договорiв з працiвника_rttl з

='.,lо Тх випробування. Не допУскатИ з iнiцiативи Kepir,rrnu переукJа.]ання;:,_:окового трудового договору на строковий з причин досягнення- ]:_. з..;iко\1 пенсiйного BiKy.
.i. Звi-rьнення працiвникiв за iнiцiативою керiвника з-liйснюватtt за
j] ;.if згодою профспiлкового KoMiTeTy.

J
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2.|.9. При розiрваннi трудового договору з iнtцl^ативи

на те, що працiвник мае право у визначений ним TepMiH

договiр за власним бажанням, якIцо адмiнiстрацiя
законодавства про працю, умов цього колективного
iндивiдуального трудового договору.

працiвника зваж

розiрвати трудо
не дотриму

договору,

трудового колективу змiст нових нормативних документiв, що стос

трудових вiдносин, органiзацii працi.
2.|.|1. ПопереджатИ виникнеНня iндиВiдуальнИх i колеКтивниХ ТРУД,

спорiВ (конфлiктiв), а у випадках ik виникнення забезпечувати вирi

вiдповiдно до Закону Укратни <<про порядок вирiшення колективних тру

спорiв (конфлiктiв)>.
2.|.1,2. Сумirцення професiй (посад), розширення зони обслугову

застосовувати за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM.

2.|.|з. Забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства

повiдомлення працiвникiв про запровадження нових i змiну чинних умов
не пiзнiше нiж за 2 мiсяцi до ix введення. Змiну, перегляд умов
здiйснювати за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM.

2.2. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язуеться:
2.2.|. Забезпечити постiйниЙ контроль за своечасниМ введенняМ

нормативних документiв з питань трудових вiдносин, органiзацiТ працi.

2.2.2.Сприяти змiцненню трудовоТ дисциплiни, дотриманню
внутрiшнього трудового розпорядку установи.

2.2.З. Сприяти попередженню виникненнrI

коJIективних трудових конфлiктiв, брати у{асть
норм чинного законодавства.

2.2.4.Не рiдше одного разу на 2 роки
законодавства про трудовi книжки стосовно Bcix

2.3. Сторони домовились:
2.з.|. Спрямовувати свою дiяльнiсть на створення умов для

ефективноi роботи закладу дошкiльноТ освiти
2.з.2. СприятИ н€lJIежноМу фiнансовому забезпеченню закладу

освiти.
2.з.з. Вживати заходiв щодо недопущення прийняття законода

якi загрожують звуженням прав i свобод громадян в галузi освiти.

3. Забезпечення зайнятостi працiвникiв.

3.1,. Керiвник зобов'язусться :

3.1.1. Пiдrр"rуватИ чисельнiсть працiвникiв на piBHi,

норматиВнимИ актамИ MiHicTepcTBa освiти i науки УкраIни для

навч€UIьно-виховного процесу iз забезпечення обов'язкового

стандарту освiти, забезпечувати стабiльну роботу колективу,

4

2|110. ПротягоМ двоХ днiв пiсЛя отримання iнформачii доводити до Bi

як iндивiдуальних,
в tx вирtшеннl вlдпов

перевiряти стан д
працiвникiв установи.

lшlшllilil
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tsilвiльнення працiвникiв тiльк.и у випадку нагальнот необхiдностi. з\ \Iов-lеноiоб'сктивними змiнами В органiзацiI прачi' у томУ числi у зв'язкr' з .-liквi:ацiсю.пеорганiзацiею, перепрофiлюванням закладу, скороченням чисе-rьностi абоnTaTy ПРацiвникiв, неухильно дотримуючись при цьому вимог законо.]австваrpo працю, про ocBiTy, умов цъого договору, Не допускати економiчночеобгрунтованого скорочення груп, робочих мiсць.
з.L2" Письмово повiдомляти профспiлковий KoMiTeT про ймовiрну,-riквiдацiю, реорГанiзацiю, перепрофiлювання та iншi змiни в органiзашiТ прачiче пiзнiше, нiж за З (три) мiсяцi до запровадження цих змiн" Тримiсячний,lерiоД викорисТовуватИ для проВедення робоr", спрямованоi на зниження рiвняскорочення чисельностi (штату) Працiвникiв.
з,2, у випадках виникнення необхiдностi звiльнення працiвникiв наriдставi п.1 ст.40 КЗпП Украiни:
з,2,1, Здiйснювати вивiльнення лише пiсля використання Bcix можливостейзабезпечити осiб, що звiльнюються, роботою на iншому робочому мiсцi, у томучttслi за рахунок припинення трудових вiдносин iз сумiсниками, лiквiдацiicr rtiщення тощо.
з,2,2, В першу чергу пропонувати працiвниковi, що вивiльняеться, роботу,з фахоМ, у томУ числi uru yro"uх строкового характеру або з меншим, нiж на- _ звку заробiтноi плати, навантаженням;
з.2.з. Повiдомляти про тих працiвникiв, що вивiльняються, службу,..'lнятостi у встановленi законодавством термiни;
з,2,4, При звiлъненнi педагогiч"." прЪчiвникiв вивiльнене навантаження

" , э:о_tiляти в першу чергу мiж працiвниками, Що мають неповне навчальне:r_:iТаЖення.

-:.].5.Забезпечувати працевлаштування педагогiчних працiвникiв з
':]:lЧ::""i: "_.:aЧgi Зайнятостi на вiльнi i 'о"о*"Й' робочi;";;;";#Б,ii;

MTTТ(.I.IrTrиol/ п^ fi ллл-:-*_----- _шп\,скникам педагогiчних навчальних закладiв.

та методиста закладу
: ]. Залучати до педагогiчнот роботи директора

_""_..ьноi освiти на умовах погодинноТ оплати працi.

числа
мiсця
цьому

i 3. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язуеться:

' ' .]::1::::::1,,::*::.:-:rу робоrу з 
. 
питань трудових грав i

.,]""r:::ll]i?: 5з:|:":"urи н ад ан ня_l! ч "" " 
кам п ер е в ажн о го пр а в а

;: r9:] вiдповiдно.до вимо г ст.42 КiпП v*pui
, що вивiльняються.-- -- ---,

QщIееташтуванНя (KpiM випадкiв rодur"" особистоТ

:,lHII домовилися:

заяви про зняття з

так
lilHo ;

в :ib:

ПРаВ;1

]]1\1]:,

Ht]: _ ]llill

,an - ]l

l3]'; ,:illl|llfi

-::;-",]l]ll



3ii;*Чi,;fg,""jr""J^.н'jл,1?:::.r_1 ,, 1 ст.40 КЗпП УкраiЪи пере

ffi J:,'##;:;:"*тЯ:нт|::ii:",*Й*;;Йi"-У#Ъl-ilfi :"""чЧu; T.p.ryu1.,,", КЗ.,П УБiЙ;;;;;;;"fi;:

4.1. Керiвник зобовlязу€ться:
4,1,1, ВстановИти на час дii цъого колективного договору норм

;Ж:Ж:;-1""'"""i:::,::у :rЗ на тиждень), що не перевищуе встаночинним законодавством про працю, о також #;;;;rЁ#;;Т"*;двома вихiдними днями - 
" 

.убоrу i недiлю.4,1,2, Р,*"Г- i,Ь; ";:';ч]iО'|Т*"о.о часу працiвникiв зашдошкiлъноi освiти встановлюва
розпорядку. Bci ноDми r.,о,.""_11:a::_] 

ПРu:"ЛаМИ ВНУтрiшнього трудоlР ОЗПОРЯДКУ, В ci норми, пов, яз aнi, .р.*", ;; й;;;,ъ;;fil;жн ;;iзастосування з профспiлковим KoMiTeToM. 
! '

4,1,З, Час початку i 
'uпiп:,::Iя роботи,.режим змiнноi роботи, РОз

fl:ЖT:#:L::"*TT,:,i_T 9,j: gooo,", "iйо"iдпо до "nri передбачам ожливi сть створ ення ум ов лп" ffi ;;йi,i;;;аiu"" Жffi .,;"ýi
f,T":,."_|"j^":: _де_ 

особп""о.ri 
"rpoO,i"r,i"u не дозволяють в(вiдповiднi перерви i т.д., ".;Ф;##";;;х# #riitrЖх"Т};

ffiTJ#i"fi:"##;X;'""".,unnuo, та погоджувати з профспiп

4.1.4.Робочий час педагогiчних працiвникiв визначати режимом
r:::jr":.,:::-1i::'ми обов'яЗкаМи, покладеними на них згiлно iз СтяПравилами внутрiттrнього rоrо""""" ffioffi_#r:.;l# 

ЗГiДНО iЗ СТаТ1

,r*"*:,' I'H::l'11 п*Ъ"'u*.r'" педпрацiвника дошкiлъного навчЕrлЗаклаДУ В обсязi менше тарифнот .;;;;;;ui#ffiЖ;Ъ;х"Тписъмово.fiнlт,l*":::тl::|_.об*..,rо*узаконодавствомУкраiни.

;;Т *,Ъ;йЖ"JЁ;il;ХlТi,,
Ён:i:rJх;r* J,i:T_::y:: :aiйснювЪт, "in"n" .u ,.ооою працiвt

вислугою poKiB);
з.3.1 .2. - працiвникам, в сiм'ях

маютъ статус безробiтних.

4. Робочий час.

4.2.2. Забезпечувати постiйний контроль
застосуванням керiвником законодавства про

за BiKoM

яких е неповнолiтнi дiти та особи,

за сво€часним i np

J9 Jl чл\JдJ llР4Цrоплатою роботи вiдповiдно до чинного законодавства.

""^"1#'_J., :,:i,л::::|19:u:," .неповного робочого дня (тижня)
ff,;Ы"#.^':'ffi?

::Ж,Yj::::Y:::yjy#"j1} ,p.?" працi"н"-", *" працюе на умовах не
робочого часу (ст.56 КЗпП Украrни).

1.?. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язу€ться:
4.2.1. Роз'яснювати працiвникам змiст нормативних aKTiB про робота нормування працi.

працю, про ocBiTy,

=*=_,



lIi переваж
эtкацii, окр

BiKoM та

особи, tr

lормалъЕ
гановлен,
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закладJ
)} довог(
tчатку ii

,озподiл

частъся
lбочого

новити
]ового
ковим

оботи
том i

B]l]"]

\с

,ного
i"lого

цього договору в чаiтинi, що стосу€ться режиму робочого часу, графiкiв

роботи, розподiлу навч€tльного навантаження та iнше.
4.2.З. Сгlрияти своечасному вирiшенню конфлiктних ситуацiй, пов'язаних

з розподiлом навч€uIьного навантаження, режимом робочого часу та з iнших
питань.

5. Час вiдпочинку.

5.1. Керiвник зобовlязуеться:
5.1.1. Визначати тривалiсть вiдпусток i порядок надання ik працiвникам

установи, керуючись Законом УкраТни <Про вiдпустки>, постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд 14 квiтня t997 року J\b346 <Про затвердження Порядку
надання щорiчноi основноi вiдпустки тривалiстю до 5б к€шIендарних днiв
керiвним, педагогiчним, науково-педагогiчним працiвникам освiти i
науковцям> (iз змiнами i доповненнями) та Постановою КМУ вiд 10 липня 2019

р. JФ694 <Про внесення змiн до Постанови КМУ вiд 14 квiтня |997 р.Nч 34б>.
Надавати помiчникам вихователiв щорiчну основну вiдпустку тривалiстю 28
к€}лендарних днiв(ч.4 ст.30 Закону УкраТни кПро дошкiльну ocBiTp).

5.1.2. До 15 сiчня розробити, погодити з профкомом, затвердити i довести
до вiдома працiвникiв графiк вiдпусток на поточний piK, дотримання якого с
обов'язковим як для керiвника, так i для працiвникiв.

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

5.1.3.Перенесення щорiчноi вiдпустки на iнший перiод з iнiцiативи
керiвника допускати тiльки в окремих випадках з дотриманням порядку)
встановленого ст. 11 Закону Украiни кПро вiдпустки>>. Обов'язково
узгоджувати таке перенесення вiдгryсток з профспiлковим KoMiTeToM за
наявностi письмовоТ згоди гrрацiвника. Забезпечити законодавчо встановлену
реryлярнiсть надання, вiдпусток, не допускаючи ненадання щорiчних вiдгryсток
повноi трив€Lлостi протягом двох poKiB пiдряд.

5.1.4. Жiнкам, що працюють в ycTaHoBi i мають двох i бiльш дiтей BiKoM
-о 15 poKiB або дитину-iнвалiда, або тим, що усиновили дитину, caltoTHilt
1-1терям, батьковi, iJдо виховус дитину без MaTepi (в тому числi i у випаrку

-.,1зL-Iого перебування MaTepi в лiкувальному закладi), а також особi, шо взя--Iа
-,::\ пiд опiку, надавати Iцорiчно додаткову соцiальну оплачувану вilпr,стк1,

._,- lстю 10 календарних днiв, в тому числi й тодi, коли загальна трива--тiсть
з. :пr,стки, Iцорiчноi основноТ вiдпустки та iнших додаткових вiдпl,сток в
-::-вI{щ}с 59 календарних днiв. За наявностi декiлькох пiдстав -]-lя
, : ::значеноi вiдпустки if загальна тривалiсть не повинна перевлlш\ BaTII

, . --::HIix днiв. Пр" iT наданнi святковi i неробочi днi (ст,73 КЗпП
frщr1 Hg враховувати (ст.ст.19, 20 Закону Украiни кПро вiдгryстки>> з

lWfцI змiн вiд 1 9.05.2009 року). Надавати таку вiдпустку самотнiй

".|_

Щ вItхову€ дитину без батька (п.5 ч.|2 ст.10 Закону УкраТни <<Про



вiдгryстки>). 
.,Е!

5.2.1. Контролюватиi. 
j: J i*H::rj:rcoMiTeT зобов'язусться 

:

вiлпочин-, ;йfi;;#"t X:P#i*i Керiвником законодавстваi вiдповiдних 
Ё;;.i,j"'i"оlПОНОДаВСТВа про

гiктнi ситчатlii 
-./ ^^-\rrD цDul'tJ ДОГОВОРУ, а т

5.1.5. Надавати працiвникам, якi працюют
;::;Ёi:тi.т,*:ч;,;,;;;;ыНт""}:Ж"ff,.Iт:нffi ,#i"""T

5.1.6. Б# 
трирlчного BiKY, Щор;'r"У 

";дrirстку повноi тривалостi.
.О.р"*.,..r.r".l]lеfеШКОДНО НаДаВаТИ'u- Оu*u"НЯМ працiвниoiЪ вiдпустки-пi;;;;й#:tТНОi Плати у випадкч", 

"..uno ччlrvГr/ J К

",", 
_i 1 J; t *н.#I,Я ff |;:ffiхъ"тffЯi тн о i плати надав ати пр ацi вн5.I я Цал _j-_-_5.1.8. Час вiдпу;;;;;;'rб 

ИМИ ЗаЯВами, rryc*{Iбtl

I_чlr"" "Про вiдпi.r*; ;;:*еЖеННЯ 
ЗаРОбiТНОi ПЛаТи (ст.ст. 25, 26 за

;ffi:;ifi ,d",qЪ*;;"й;;#,1;,тi}"il.#:,х,fi i*"Tfi *н- ц\lл - Jrrrul'O]5.1.9. Не лопркати роботу у святковi i вихiднi днi. Зал;:;.ЖXLXJ"",:ooo'".. Y"i"#o.,i днi здiйснювати ч RтJЕт стrл _ ___.
передбачеЕих ,uоо.,ооu*i,"*iлТ'^'' Дн1 зДiйснювати у """rr-' 

^vrrrlu \',.Ре

писъмови^'""-ii;;:f,ХЪТН;,#i".нiНфспiлкJв"#iff Жr"ХJН
lТНli:З:"::т:"". i",oi"'o", вiдпочин*,, , л'*',I_"л1l"_ 

o""u,o*o в подвiйн<

;ffi ;,J,"#i"ix,#,ij..;НH::",,-щ:lНy*#i"Н:T*?::я{i#ffi IHi
,",.й?"i,Ё:f i"";#?:т.;1Тi"#НtЖ*хi":#r"х;ЁFiЁЦ

_лл__r",10. Працi"""оЪrliarопr.ЕlяLтт,rf, ллr, 
- --^4-^дrrlrдgtl'ЬНЕ

працt при наявЕ
щорl",уд;;t*;нкЖrХЪЖ*Х?ТЖ##Ёнтfffi"#тi1?

а так

|,], 9Тоони домовились :

?_iлl 
За працiвником, який знахМiСЦе робЬти (ч,. з сJ.'2Ъ;;Б"iНН:;i.+,I|{1:lО вiдпустцi, зберi

б. Оплата працi.

Р1.5т:вник зобов'язу€ться 
:6.1.1. Ёжи"uти 

""" T оJсlьсяi

{одавстRя _лл л*:1"одi" чодо дотриманЕя,u*o:oil"cTla про *"й iйчТ
9.:!_' ЗатвЬрджув;Ы^ ffiтний
цЖенIшм з пri.rr+,л-;*__л_ роЗкЛад, а""-ёiтч : 1г " 

qЙц-;; ;;Ъ"fi:

в закладi дошкiлъноi

також змiни до нъ
6, 1,з, при приii";i^;;;J"ТЪ#омлювати
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#;##:;,?жi,T;
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т=:.'*"ц z ЛИСТоП8,

1о" оф.*,
л аипаДка]
,-r згiдцб

]оавiдоо,
|Дний деа
ражедддi1
деriБ.

робоIу 
r

'Т4 що д
, на всц

рактер
,oBпOi)

чинними умовами оirлати працi, наявними пiльгами i перевагами, ко,lекТi:Зл-1.1],
договором, правилами внутрiшнього розпорядкУ та iншилt Ч]lН jli:],законодавством. При ix змiнi повiдомл"r" прuцiвника rоо u. пiД розпl.rск} .6,L4" РОбОТУ ПРаЦiВНИКiВ ОПЛачУвати за тарифними ставками, поса_]оз;1],1;окладамИ вiдповiдНо до виКонуваноi'роботи, за посадою, залежно Bi-r проое;.та квалiфiкацiТ, складностi i умов виконуваноi 'rM 

роботи. KoHKpeTHi розr:.:.,посадових окладiв (ставок заробiтнот плати) працiвникiв визначати на осноз.СдиноТ тарифноТ сiтки роrр"дi' i коефiцiе"ri" з оплати працi установ. зак.-та:iз :органiзацiЙ окремиХ галузеЙ бюджетНоi сфери та вiдповiдниХ HOP\IaTIIBH;:\aKTiB IVIiHicTepcTBa освiти i науКи УкраТНи 1в окремих випадках - N4iHicTepcTB:охорони здоров'я), KoHKpeTHi посадовi оклади (ставки заробiтноi п.-lатll tвстановлюються на пiдставi наказу з урахуванням дiючих квалiфiкацil-rнltхвимог (з под€L''ьшою атестацiсю або ,uрrфiпuцiсло вiдповiлно до чllнногозаконодавства).
зважати, Lцо вiдповiдалънiсть за своечасне i правильне встановJенняпрацiвникам ставок заробiтнот плати (посадових окладiв), обчис.теннязаробiтнот плати покладасться на керiвника i головного бухгалтера (п.6IнструкЦii про порядок обчислення заробiтноТ плати працiвникiв освiти).6,1,5, ПогоджУватИ з профспiлкЬвим комiтетом'форми i системи оплатипрацi, норми працi, умови u.ru"о"пення та розмiр" 

"ЬдЬu"ок, доплат, премiй,винагород, iнших заохочувальних, компенсацiйних та гарантiйних виплатвiдповiдНо до ст.15 ЗаконУ УкраТни пПро оплату працi>.
6.1.6. Виплачувати працiвникам заробiтну плату за мiсцем роботи двiчi намiсяцъ:

аванс 15 числа i остаточний розрахунок 31 числа з дотриманнямпромiжкУ часУ мiж цими виплатамИ, Що не перевищуе 16 календарних днiв.У тих випадках, коли день виплати заробiтноi плати або авансу спiвпадас звихiдним або святковим (неробочим) днем, заробiтну плату (аванс)виплачувати напередоднi.
виплату заробiтнот плати через установи банкiв здiйснювати лише напiдставi особистих письмових заяв працiвникiв.
6,|.7. Заробiтну плату за весь перiод вiдпустки (а також MaTepianbHyдопомогу на оздоровлення) виплачувати працiвникам не пiзнiше HilK за З днi допочатку вiдпустки (ст.1 15 КЗпП УкраТни).
б,1,8, При порушеннi TepMiHiB 

""nnur" заробiтноТ плати з обсктltвнихпричин виплачувати iT негайно пiсля надходження коштiв на рах\ нокпершочергово:
-особам, звiльненим iз навч€Lтьного закладу (вi:шко:\.вання,зборгованостi' розрахунок, вихiдна допомога, гарантiйнi та ко\lпенсацrirнi..lл.lати);

-caMoTHiM
IнRа.]lда;

матерям, що вихоВуютЬ дитинУ у Biui до 15 poKiB або :;tTttHr -

- вчительським сiм'ям;
- працlВникаМ У разi Тхньоi хворобИ абО хворобlТ б.lttзькltХ РОri:ЧlЗ.- : ;]_]?кеноi вiдповiдним медичним висновкоN{,

Час
Кож

-a



- \. вIIпа-]к\ c}lepTi близьких родичiв працiвника.6,1,9, Атестацiю педагогiчних 
"Ъ"iй"*i" проводити вiдповiднотипового положення про атестацiю п.iu.о.i"них працiвникiв, затверджеЁнаказом IVIiHicTepcTBa освiти i науки, молодi та спорту УкраТни вiд 20. l2.2O,J\Ъ |47З (iЗ ЗМiНаМИ, ЗаТВердженими наказом N{iHicTepcTBa освiти i наУкраiни вiд 08 серпня 2О|зЬпr.J\Ъ 1lзs;,u rмiни,.чо u"о."ться до Поря-пiдвищеннЯ квалiфiкацiТ п.iа.о.iчrrr riruу*оuо-педагогiчних працiвни,

;ъъ:о^*еногО 
постаноВою КабiНету }rliHicrpi" Vпраiни вiд Zi ,рудпя 2019 р

6, i,10, ВключаТи в обоВ'язковому порядку представника профспiлковсKoMiTeTY До складу атестацiйноi комiсiй.
6,1, ] i, Надавати кожному працiвниковi роботу, tцо тарифiку€тъсякатегорiею (розряДом) установленою за наслiдками атестацii.6,1,12, Забезпечити перiодичне (не Рiдше .одного разу на п'ятъ рокпiдвищення квалiфiкацiТ .r.дu.о.i.п""r'npuiБi"ni", гарантуючи iм при цьо]вiДповiДнi пiльги i компенсацiТ (;;р;;;;; середнъого заробiтку, оплавитрат на вiдрядження, у тому "i.li uuрrо.ri проirлч, добових i т.д.) вiдповiд;До чинноГо ЗаконоДаВсТВа, ЗабезпЪч"r" 

^^b.rnury 
працi працiвникiв, яздiйснюють замiну будь-яких категорiй тимчасово вiдсутнiх працiвникiв.6.1.iЗ. Забезпечувати виплату доплат за:

виконання обов'язкiв тимчасово в'ЗВiЛЬНення вiд основнот роботи _ до 50%, 'О'УТНЪОГО ПРаЦiВНИКа бз

"о"б;о;;"""ýНН#l'iоri 
]ЭОбОТi ДеЗИНфiкуючих засобiв, а також j'

fi Ъfi :Ь,,tr;tьrч"':;о:*":НТ;#Jiit!ТЦНтiffi T#ffi :;

або збiлъшення об'еJ

роботу в нiчний
встановлювати за обов'язковим

24 лютого 2005 року).
6.1.i4. За.

ВИробничоТ ."ru'ii,1|'"""a"#:"J#, ::::.::" :"1'КНеННЯМ Не З вини працiвнц

#;Т#,h#;Цi:i'#фr*-=tr#;ТЯii*.;ffi*.:ъНJ#Н'u'оТlт;,тi;:х",#"",т;a;;;;Ц_fi;i.iТ,ffi х"dТi;ыffi iвникс
6, 1 , 1 5, Забезпечити ."b*u*'"i'' Й)|Ж1;' ':H;:ff:J#'Y'u".'._

.JJ"Ъ",i#,:I;Т"?::Т., :Ti..' |Р3ХУВанням " 
змiни розмiру мiнiмаль.:,заробiтноТ плати (стажу роооr", ;;,; ;""rЪ,-Ё,}Т,"i?r"Т:Но,r'i}Тr,.. 

"звань, доплати за престижнiсть та iH. (. а i;;;оr-"rl."оJ'Йоок обчисле;.''заробiтноТ плати працiвникiв освiти). 
\ - r^Y а

При змiнi розмiрiв тарифних ставок i посадових окладiв без зволiка.-.]j]['видавати накази про здiйснення вiдповiдн", n.p.paxyHKiB.

l0 жW!ffi
ж]iii]i]ш

;:[]:: ]:lЕ-.т
':l ,:I



,Пr lШlllil

6.2.5. Представ:|я-ги
працi в судi.

6.2.6. Звертатися до

на прохання працiвника його iнтереси з питань (

органiв прокуратури, державноi iнспекцii працi
наявностi порушень законодавства про оплату працi та iншою iнформацiсю
19 Закону УкраТни <Про прокуратуру)>, ст.259 КЗпПУ Украiни)

6.3. Керiвник i профспiлковий KoMiTeT спiльно зобов'язуються:
6.3.1. Своечасно iнформувати трудовий колектив про нормативнi акт

питань заробiтноi плати, соцiально-економiчних пiльг, пенсiйН
забезпечення, а також забезпечити гласнiсть умов оплати працi, п

виплати доплат, надбавок, винагород, премiй, iнших заохочувальних
компенсацiйних виплат.

7. Соцiально-трудовi пiльги, гарантii, компенсацii.

7.1. Керiвник зобов'язусться:
7.|.1,. Сприяти забезпеченню Bcix працiвникiв закJIаду вiдповiдни

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

дiтей BiKoM до 14 poKiB, KypciB пiдвищення квалiфiкацiI i перепiдготовки
мiсцем проживання без направлення ik у вiдрядження.

7.|.З. Сприяти працiвникам в призначеннi iм пенсii за вислугу poKiB i
BiKoM.

7.114. У випадку захворювання педагогiчних працiвникiв, Я

унеможливлюе виконання ними професiйних обов'язкiв i обмежус перебУваН

в дитячому колективi, або тимчасового переведення з цих або iнших обСТа

на iншу роботу, зберiгати за ними попереднiй середнiй заробiток. У
хвороби або калiцтва попереднiй середнiй заробiток виплачуваТи
вiдновлення працездатностi або встановлення iнвалiдностi (ст.57 ЗаКО

УкраiЪи <Про ocBiTy>).
7.|.5. Створити у закладi KiMHaTy психологiчного розвантаженНя.
7.1.6. Забезпечити правове навчання працiвникiв iз залучення фахi

правозахисних i iнших органiв в галузi права.
7.|.7. Органiзовувати для педагогiчних працiвникiв закJIадУ сеп

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

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

лiкування працiвникам, якi ix потребують, дирекцiею Фонду соцiал
страхування з тимчасовоi втрати працездатностi.

7.|.9. Сприяти органiзацii лiтнього оздоровленнrI дiтей працi

установи, використовуючи додатковl асигнування за рахунок залучених ко

7.2. Профком зобов'язусться:
7.2.|. Сприяти органiзацii санаторно-курортного лiкування, оздоро

та вiдпочинку членiв профспiлки та ik сiмей.
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7 .2.2. Забезпечити проВеденнЯ <днiв здоров'я>>, вltТз -;: *: -l : . -.7.2.з. органiзовувати вечори вiдпочинку, присвяче-.,_- : :-.,:.--.:],l.
загальнодержавним святаМ та iH. iз запрошенняМ BeTepaHiB пр:..,

8. Охорона працi i здоров'я.

8.1. Керiвник зобов'язу€ться:
8.1 .1. lо початку роботи працiвЕIика за уклаДениМ TP}'.]OB;:r.| - : _ , : _ :.]\I

провести з ниМ необхiдний iнструктаж, роз'яснити пiд розпIlсг, ;::. _ _::з].
обов'язки, iнформувати про умовИ працi, право на пiльги iко:,:-з..;,___ зе
РОбОТУ В ОСОбЛИВИХ, ШКiДЛиВих умовах вiдповiдно до чинного ззl.t-].-:э_-.зз
про охорону працi i цього колективного договору"

8.1.2. ЗабеЗПеЧИТИ НаЛеЖНий стан будiвель, спор},.]. ;:;:].1. .:1ь.
устаткування та контроль за iх технiчним станом.

_ 8.1.3. Створювати в закладi в цiломУ i на кожному робочом}' rriсц, З -rt-],lЗ1 i
безпечнi умови працi вiдповiдно до встановлених норм.

8.1"4. Призначити посадових осiб для забезпеченнЯ вирiшення конкре^:-_;1х
питанЬ охорони працi, розробити i затвердитИ iнструкцii про ix обов'яr*,,. .".ru
та вiдповiдальнiсть за виконання покладених на них функцiй, забезпечltтlt
навчання (перенавчання) з питань охорони працi.

8.1.5. Органiзувати своечасне i якiсне розслiдування нещасних випа.]кiв на
ВИРОбНИЦТВi, ПРОфеСiйНИХ ЗаХВорювань вiдповiдно до вимог чIlнного
законодавства про охорону працi. Не допускати проведення таких розсri:rвень
без участi представникiв профкому.

8.1.6. Забезпечити усунення причин, що викликають
професiйнi захворювання та здiйснити профiлактичнi
попередження, у тому числi i тих, що виявленi комiсiями
розслiдування.

8.1.7. Проводити атестацiю робочих мiсць за умовами працi. ознайомити
працiвникiв з результатами атестацii ik робочих мiсць пiд розписку. Своечасно
здiйснювати доплатУ за несприятливi умови працi за наслiдками атестацii
робочих мiсць або оцiнки умов працi особам, безпосередньо зайнятим на
роботах, передбачених вiдповiдним перелiком професiй (щодаток 4 i 5),
iнструкцiею про порядок обчислення заробiтноi плаiи rрацi""икiв освiти.

8.1.8. Забезпечити проведення попереднього ("р" прийомi на робоry) iперiодичних медичних оглядiв працiвнипi", а також щорiчного обов'язкового
медичного огляду осiб BiKoM до 21 року.

КористуватиQя правом притягнення до дисциплiнарноТ вiдповiдальностi увстановленомУ законоМ порядкУ працiвникiв, що ухиляються вiд проходженнrI
обов'язкОвогО медичногО огляду, а такоЖ забезпечити вiдсторонення ik вiд
роботи без збереження при цьому заробiтноi плати до проходження медогляду.

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

8.1.10. Аналiзувати стан захворювu"о.ii в yciaHoBi. Забезпечити
виконання лiкарсъких рекомендацiй для його зниження.

Iз

нещаснi BIlпa.]KIl.
заходи .]Jя iх

за пiлсуrlкаrtlt Тх



8.1.1 1. Провестii навча
Прац i вни Ki в, з ай ня Tl1 х,. о;;fr J: fi1,'f.Y";тl'Ж;#:tJ;"жi";
: :ЖHil' ; 

"1""J_'.;'Чr# 
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" "руп,Ы,Ъ ор о 
" 
и пр ацi i техн i ки б ei п еки.

-,_- ' 
|.I2. Що 01 жовтн;;#;:i#;#Т"-:ijхiх";.," 

необхiдних заходiвпlдготовки закладу до роботи в зимових умовах.8,1,1З, Надавати предСтавникам профкому (профспiлковоi органiзацi;ОХОРОни працi необхiдну rM iнфорruцi. , i"безпеки, санiтарно-"Боуr"""." i r.д"чп".]"]iuIНJ;.*Т"iЦr"lТ' ;:Нпередбачених для здiйснення заходiв з охорони працi. Своечасно вжива
;ТЦrrjfffl НllНir";fffi 'u*". " 

О" * i 

",' " 
uoaB ат и ар гум енто в ан i в i д п ов iд

8,1,14, ЗдiйснюВu," *оп'ролЬ за дотриМанням працiвниками норм i прав,охорони працi i технiки безпеки пiд час навчалъно-виховного процесуроботи, а також за використанням засобiв захисту.8,1,15, ВживатИ термiноВих та необхiдНих захоДiв для надання допомоI
;Щdi,"-""rрХ"Тlfi"жi fiffi;h#;KiB в y;;u;;;, залучаючи у ра

8'1'1б' Зважаючи, Що uiд-пЪдУ;;;r" збиткiв, заподiяних працiвнико.внаслiдок пошкодженнЯ його здоров'я або у випадку cMepTi працiвниказдiйснюетьсЯ ФондоМ соцiального страхування вiд нещасних випадкi,ВiДПОВiДНО ДО ЗаКОНУ vПРuЙ ,,Про .u.urr*ообов,язкове державне соцiальн,страхування вiд нещасного випадку на виробництвi i професiйногсзахворювання, якi сприч иниливтрату працездатностi>:- своечасно передава,ги документи на осiб, rцо потерпiли вiд нещасниIвипадкiв на виробництвi ,u ,рофесiйних '.u"uopaBa'b, 
дсвищезгаданого Фонду.

в,1,17,зберiгати ,u 
"рuцi"никами, rцо втратили працездатнiсть у зв'язку знеЩасниМ ВиПаДкоМ на виробництвi- або .rро6ru"""i;;;;;, мiсце роботl:lпосадуl та сер-едню заробiтну плату на весь перiод до вiдновленняпрацездатностi або дО визнаннЯ Тх в ycTaHoun."o*y порядку iнвалiдами. У раз.неможливостi виконання потерпiлим по.rьр.д""оi роботи забезпечит;,вiдповiдно до медичних рекомендацiй його перепiдготовку Т;працевлаштування, встановити пiльго Bi уй""- ru р ежим роОоr" l

3.].,"з:9_сп 
iл ко ви й ком iTeT зобо в' язу€ться :o.z.I " JaOe

у вир i ше"" i "";;;;:;: "r. 
fiТI#1Н"ТJЁ!];" " "- 

i В ПР О ф С пiлк о в оi ор ган i з а г
ВИПаДКiВ ТРаВМаТизму i,uruор,oванъ, *ooooii;J]1ý",fr"l-.T;JiJ;Hff;..,ВИПаДКУ змiни стану здоров'я працiвникiв. 

UJrvIlЛ'l Ld lll,af

8"2,2, Регулярно (щоп"фальнФ заслуховувати на засiданнi профко:-.о'т;:1 вiдповiлних посао"Ъ11::1! rп" .Т;;ry"." i охорони працi.
виникненнi,.utliх#ffi ",;i'#1-'.^ыJ;ri"r;ятtrя;чiжонl.-
вчаться, вимагати припинення вiдповiдrr"i йu'r.
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8.2.4. Сприяти керiвниковi, профспiлковим i державним органам у
здiйgненнi заходiв для забезпечення виконання в ycTaнoBi вимог законодавства
Украiни про охорону працi i здоров'я.

8.2.5.Вносити пропозицii керiвнику про заохочення посадових осiб i
працiвникiв, а також стимулювати ik за активну участь у здiйсненнi заходiв для
полiпшення умов i охорони прачi з врахуванням можливостей профспiлковоi
органiзацiI.

8.2.6. Заохочення працiвникiв здiйснювати з урахуванням виконаннrI ними
норм i правил охорони прачi i технiки безпеки при виконаннi трудовlтх
обов'язкiв.

8.2.7. Вносити пропозицiТ для попередження виникнення можливих
аварiйних ситуацiй, виробничого травматизму i профзахворювань.

8.2.8. Органiзувати роботу для надання допомоги травмованим i хворим
працiвникам, зокрема для вирiшення побутових питань, придбання
медикаментiв, отримання своечасноi медичноТ допомоги.

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

8.2.10. Перевiряти виконання керiвником i посадовими особами
пропозицiй представникiв профорганiзацii з питань охорони працi,
домагаючись iх реалiзацiТ.

8.2.t1. Не рiдше 1 разу на piK виносити на обговорення трудового
колективу резулътати спiльноi роботи щодо забезпеченнjI контролю за
охороною працi.

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

вихованцiв, оточуючих осiб в процесi роботи або пiд час зн€lходженнrl на
територii установи.

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

8.З.3. Проходити у встановленому чинним законодавством i керiвником
порядку попереднi та перiодичнi медичнi огляди.

8.3.4. Негайно повiдомляти про небезпеку або нещаснi випадки керiвника
або iншу посадову особу; вживати заходiв для ix попередження та лiквiдацii;
надавати першу допомогу потерпiлим.

8.З.5. Нести особисту вiдповiдальнiсть за порушення вимог, зазначених у
даному роздiлi колективного договору.

9. Гарантii дiяльностi профспiлковоi органiзацii

9.1. Керiвник зобов'язуеться:
9.1.1. Утримуватися вiд будь-яких дiй, що можуть вважатися втр}п{аннrIм в

статутну дiяльнiсть Профспiлки працiвникiв освiти i науки УкраiЪи.
Створити необхiднi умови дJuI нормальноТ дiяльностi профспiлковоТ
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органiзацii i профспiлкового KoMiTeTy:

для проведення профспiлкових

tчгlfl, кuнr,рOлю книги наказlв, трудовi кнпрацiвникiв, документи щодо облiку роо*о.о часу, вiдпусток, заяви та с]

::::Н:::|| j:л,lTl i- Р...rрuцiT, документи з тарифiкацii, ur.iпгачlзllк,il"_ц9yос,iiаt;.i;;;;;;";;##lirЙ',],Т.,.1"*""-ii;'.
9.1.з. Головi i членам профкому надавати вiльний вiД роботи час впро!

3л*::,:,:, :З':1 i' 'б'рЪ*,п"",' середнъого заробiтку для викона

,.L.,. rl9 лUrrуUкаI,и протягом року пiсля закiнчення TepMiHy обрзвiлънення колишнiх членiв та голови профком;;,i;;;;;r;, власника
уповноваженого ним органу, KpiM випадкiв, передбачениХ ч.4 ст. 31 За

:*1*: 
,:Р:":l:9"jо:' спiлки, ik права ,u 

"upu"TiT дiяльностi>. (Зазна|vLL//. \JсlsflаЧ;гарантiЯ не надаетьсЯ у випадку дострокового припинення ПоВноВажеF_:зв'язкУ з неналежниМ виконанням cBoiX обов'язкiв як членiR ппойкппл, q6-

;;;;:";;"Ё,,"п.

3;};1;" ]::::Т _:|:1:r*никiв трудового колективу вiд роботи

,гlw-Еl\\,flUмIч

}:# *r'*'ff,-1:^.з:*:""*i" освiти - 
"п.*,й профспiЙ 

-i. 
,б.р.*.ilсередньоТ заробiтноТ плати.

]лl,'_лТ,Т::]1jР:фСПiЛКОвому KoMiTeTy необхiдну iнформацiю з пита

.; i ;;;;;-.;;#,;""? ЪжТ"ill;тт1"\4 TTi o.rrrrri _працiвникiв.
9,1,6, Не перешкоджати вiдвiдуванню та огляду виробничих, побутових

;1T#"":o_:rj:.j::_:::::T yj.; rр"О.Йковим KoMiTeToM, перевiркДОТРИМаННЯ ЗаКОНОДаВСТВа УКРаiНИ .rро .rрuцю, охоро"у 'puui,';"Й;;:Зл',1*,,:1ri:ii_l::1оп,1 надання, облiк i використання вiдпусток топ

д,д\rrчgIrIl r vlJlvl'rрозглядати пропозицii профкому про усунення виявлених ними порушенъ,

"О T''';p*Tju|1_:T1 "рофкому 
письмову вiдповiдь щодо вжитих заходiв.п 1 ? тт_ J _--^----" ччлч Drа\{llIlл JсlлUЛtб.

>" l, l ' гlе змlнювати умоВ трудового договорУ, не притягати lдисциплiнарноТ вiдповiдальностi 
"rr."iu "робпйу,-;ъ;"; членiв KoMicii

ir_:Y:т:Y::1""'язкiв на користь трудового колективу, участi в консулъта]
1 переговорах, в роботi виборних профспiлкових op.u"i", у,оrу числi вищипiдпорядкуванням.

трудових спорiв без згоди на це профкому.
9,1.8. Звiльнення членiв профкЪму, його голови (профорганiзатора),

дотримання Заг€шъного Порядку, проводити за попереднъою Згодою профквищолго з_а пiдпорядкуванням пр о ф спiлко в о го органу.
9,1,9' Не допускати ,rроr".Ъ' рокУ пiсля закiнчення TenMiHv пбr

розмiщення iнформацii профспiлкового norir.ry ;Б;;й;;"# 
"r; 

;:r#;
ЖН::1; ::З:::11iРацiвникiв мiсцях, сво€часно (в тижневий ,.ori

lб



:ових збОРr

)\raцril

Э}:овi кЕи).
аяви Т? СК01
,],. атеста
r i T.i.
чаС впродо]
я виконан
энсулътацi.
].ll виiцих

роботи t
ix та iнши
:повiдноr
ономiчни
)РеЖеНня,

з питанъ
trtii'пpaB;
tHTepecir

гових та
,eBipKaM

пРацi,
тоIцо,

эиторii.
epMiH)
еНЬ, в

профспiлки, щомiсячно i безоплатно утримувати iз заробiтноi плати i
перераховувати на рахунок членськi профспiлковi внески не пiзнiше

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

законодавством Украiни про працю, ocBiTy, а також цим колективним

договором повноваження для захисту трудових i соцiально-економiчних прав та

iHTepeciB працiвникiв.

10. Контроль i вiдповiдальнiсть

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

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

cTopiH, так i спiльно.
10.1.3. .Щля контролю за виконанням колективного договору сторони не

рiдше одногО разУ на piK аналiзують i узагальнюють хiд його викоIIання, у разi
невиконання окремих положень здiйснюють додатковi заходи щодо ix
реалiзачiТ.

10.2. Керiвник зобовОязу€ться:
10.2.1. Пр"r".аr' до вiдповiдальностi осiб, винних у невиконаннi

зобов'язань (положень) цього колективного договору, ненzUIежному

(невчасному) iх виконаннi, порушеннi законодавства про колективнi договори;

10.3. Профспiлковий KoMiTeT зобов'язусться:
10.3.1. Вимагати вiд власника розiрвання трудового договору

з керiвником закладу освiти, якщо BiH порушуе законодавство про

виконуе зобов'язанЬ цьогО колектиВного договору, Н& пiдставi
Украiни.

Ештор Му_качiвсъкого
-.LrшкiпъноТ освiти Jt(s 4

Г олов а пр о фкому Мук ач iB съкого
закпацy цошкiпъноi освiти "|(s,{

К.О.Чулак
(пiлпис)



Що
до колективного договору

адмiнiстрацiсю Мукачiвського ЗДО
та первинною профспiлко

органiзацiеюна 202l -2025

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

освiти i науки Украiни, яким може надаватися додаткова вiдпусiка

Керiвники установ i органiзацiй,

Економiсти, юрисконсулъти,
бухгалтери-ревiзори та iншi).

Технiки Bcix спецiальностей.

CeKpeTapi, секретарi-друкарки, ceкpeTapi учбових (уrбово-методичних) вiддiл
(частин), дiловоди, комiрники.
Kyxapi.
лiкарi, середнiй та молодший медичний персонЕuI установ i закладiв освiти.

ik заступники.

практичнiпсихологи, соцiологи, бухгалтер
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ПОЛОЖЕННЯ
про премiювання працiвникiв

1.Загальнi положення
1.1.f,ане ПоложеНня прО премiювання працiвникiв (далi - Положення)
встановлюе поряДок i розмiри премiювання керiвникiв, rx заступникiв,
ПеДаГОГiЧНИХ Та iНШИХ ПРаЦiВНИКiв закладiв осЪiти та установ, пiдпорядкованих
управлiНню освiТи, молоДi та спорТу виконавчого койтету МукачiвськоТ
MicbKoT ради,
1,2,щля визначення претендентiв на премiювання та розмiру премiй нак€вомначаJIьника управлiння освiти, молодi та спорту створюетъся комiсiя з числа

::::::::]: rтуiння освiти, молодi,u ..,ор"у ;,t ;;;;;;;;;;;;;Ъ;Ъ;;"-"
управлiння освiти, молодi та спорту.
1,3,Керiвники закладiв освiти можуть клопотати про премiювання пiдлеглихпрацiвникiв.
1,4,В дане рiшення можуть вноситись змiни та доповнення на пiдставi рiшенняKoMiciT.

2.Порядок визначенця фонду премiювання
2,1,Фонд матерiалъного .uоrо".пrя (премiалъний фонд) створюеться за рахунокekoHoMii фо"ду заробiтноi плати в межах заг€шьних коштiв, передбачених
кошторисом на оплату працi.
2,2,премiювання працiвникiв здiйснюеться у разi вiдсутностi заборгованостi позаробiтнiй платi.

3.Показники премiювання i розмiр премiй
3. 1.Премiювання проводиться за такими пок€вниками:
-сумлiнне виконання службових обов'язкiв;
-творче ставлення ло працi;
_дотримання правил внутрiшнього трудового розпорядку, положень
Iолективного договору;
-особистий внесок працiвника у роботу колективу;
-зшliцнення матерiалъно-технiчноТ базiзакладу;

-. отовка переможцiв та призерiв олiмпiад та змагань рiзного рiвня;iзацiя оздоровлення дiтей;
вка закладу до нового навчfurIьного року;

l9
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-багаторiчна доброс oBicHa праця;
-активна участь у гроN,lадському життi;
-збiльшення обсягу робiт та обов'язкiв.
3.2.Розмiр премii заJIежить вiд виконання показникiв, зазначених у п.3.1,

особистого вкладу в загальнi результати роботи та наявних коштiв.

3.3.премiювання працiвникiв проводиться за фактично вiдпрацьований час без

урu*у"u"ня днiв, пропуtцених через хворобу, перебування у вiдпустцi (у тому

числi й без збереження заробiтноТ плати).

3.4. Працiвникам, якi звiльнились з роботи в мiсяцi, за якi провадиться

премiювання, премiт не виплачуються, за винятком працiвникiв, якi вийшли на

пЪнсiю, звiльнилися за станом здоров'я або згiдно з п. I ст.40 КЗпII Украiни чи

переведенi на iншу роботу.
3.5. Прачiвники можуть бути позбавленi премii повнiстю або частково за

неякiсне виконання службових обов'язкiв, порушення трудовот чи виконавськоl

дисциплiни тощо.

4.Премiювання за виконання особливо важливоi роботи
4.1.премiювання за виконання особливо важливот роботи або на честь

святкових дат з урахуванням особистого вкладу працiвника здiйснюсться в

кожному конкретному випадку згiдно наказу начальника управлiння освiти,

молодi та спорту згiдно подання керiвника структурного пiдроздiлу та за

погодженням iз вiдповiдним органом профспiлки.
4.2.Витрати на премiювання за виконання особливо важливоi роботи
здiйснюеться за рахуноК фоrrдУ премiювання, утвореного вiдповiдно до п.2.1

цього Положення.

5.Порядок i термiни премiювання
5.1.ПроПозицiТ щодО позбавлення премii або зменшення if розмiру конкретноNl}

працЬнику зазначаються в наказi про премiювання на пiдставi доповiдноТ

.un".n" керiвника структурного пiдроздiлу та погоджуються з профспiлковипt

KoMiTeToM.
5.2.премiя виплачуеться не пiзнiше строку виплати заробiтнот плати за перш}

половину мiсяця, наступного за звiтнiм.
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,.щоплати за несприятливi умови працi встановлюються за результатами
атестацii робочих мiсць або оцiнки умов працi особам, безпосередньо зайнятим

на роботах, передбачених Перелiком, i нараховуютъся за час фактичноi

зайнятостi прачьникiв на такик робочих мiсцях або в таких умовах працi, яка

здiйснюеться вiдповiдно до дiючого законодавства про охорону працi,

При наСтупнiЙ рацiонаЛiзацii робочиХ мiсць i полiпшеннi умов працi

доплати зменшуютъся або вiдмiняються повнiстю,
на роботах з важкими i шкiдливими умовами працi доплати

встановлюються до 12 вiдсоткiв посадового окладу (ставки), а на роботах з

особливо важкими i особливо шкiдливими умовами працi - до 24 вiдсоткiв

посадового окладу (ставки).
дтестацiя робочих мiсць або оцiнка умов працi в установах 1 органlзацlях

здiйснюетъся атестацiЙною комiсiею, яка створюеться наказом керiвника за

погодженням з профспiлковим koMiTeToM з числа найбiльш квалiфiкованих

працiвникiв, .rр.дЪru"никiв профспiлкового KoMiTeTy, служби охорони прачi

установи i органiзацii.
Дтестацiйну комiсiю очоЛюе керiВник абО його заступник, Щля роботи

членами ur..ruцiйноi KoMicii можуть заJIучатися спецiалiСТИ iНШИХ СЛУЖб i

органiзацiй.
на пiдставi висновкiв атестацiйноi KoMicii керiвник УСТаНОВИ, ОРГаНlЗаЦ11

за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM затверджус перелiк конкретних

робiт, на якиХ встановЛюстьсЯ доплата за неспРиятливi- умови працi i розмiрiл

доплат за видами робiт.
KoHKpeTHi розмiри доплаТ та тривалiстъ iх виплати встановлюються

наказом по ycTaнoBi, органiзацii.
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список
ВИРОбНИЦТВr ЦеХiВ, ПРОфесiй i посад iз шкiдливими i важкими умовамипрацiо зайнятiсть працiвникiв на роботах в яких дае право на щорiчну

додаткову вiдпустку

Додаток 4
до колективного договору мiж

адмiнiстрацiею Мукачiвського ЗДЬ :ЧЪ+
та первинною профспiлковою

органiзацiсю на 2021-2025 роки

максимальна
тривалiсть
щорiчноТ

додатковоi
вiдгryстки за

роботу iз
шкiдливими i

важкими yMoBa\Irl
прачi,

днiв

Номер
позицiI Виробництва, роботи, цехи, професiТ та посади

Кухар, який пращое бiля плити

Оператор пр€цьних машин, зайнятий на iнших роботах

опалювач, зайнятий оllаJIенням печей дров'яним паливом
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Додаток 5

до колективного договору мiж
адмiнiстрацiею Мукачiвського ЗДО J\b4

та первинною профспiлковою
органiзацiею на 202I-2025 роки

список
виробництвl робiт, професiй i посад працiвникiв, робота яких

пов'язана з пiдвищеним нервово-емоцiйним та iнтелектуальним
навантаженням або викону€ться в особливих природних

географiчних i геологiчних умовах та умовах пiдвищеного ризику для

здоров]яl Що дае право на llдорiчну додаткову вiдпустку за особливий
характер працi

(вiдповiдно д0 постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
2003 року ЛЪ 679

18

Максимальна тривzrлiст.
шорiчноТ додатковоТ

вiдпустки за роботу iз

шкiдливими i важкиirtt,

умовами працi, календар
днiв

Виробниuтва, роботи, цехи, професiТ та посади

хи. дшльнIсть у сФЕрI оргднIздцIi вIдпочинку, розвдг, культури тд спорту

ДШЛЬНIСТЬ TPEHEPIB I СПОРТИВНИХ ВИКЛАДАЧiВ

спецiалiзованот дитячо-юнацькот (спортивно-технiчноi) школи та }п{илища

XVII. ОХОРОНА ЗДОРОВ,Я, OCBITA ТА СОЦIАЛЬНА ДОПОМОГА

Бiблiоте
з кчльтмасово1

кастелянка

ххII. здгдльнI проФЕсIi зд всIмд гдлузями господдрствд

IНШI ВИДИ ВИРОБНИЦТВ

Прrб"раrr"rи- о,rужбов их прим iцень, зайнятий прибир анням загальних

обс.тryговування лазнi, нянька, помiчник вихователя, прибиральник
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Додаток б
до колективного договору

п,riж адмiнiстрацiею та rrрофспirrковим
KoMiTeToM Мукачiвсъкоiо закладу

дошкiльноi освiти М4

ПОЛОЖЕННЯ
на2021-2025 роки

про надання щорiчноi винагородипедагогiчним працiвникам навчальних закладiв за сумлiнну працю,зразкове виконання службових обовrязкiв

1.{ане Положення поширюетъся на керiвних, педагогiчних працiвникiвзаг€шъноосвiтнiх шкiл, дошкiльних навч€lJIъних закладiв, позашкiльних установта методичного к.абiнету, пiдпорядкованих управлiнню ocBiT рВИКОНаВЧОГО KoMiT"Y ЙУПuОiВсъкоi мi.ъкоfради, KpiM .."*, 
"n', ЪЪ"JffiСПОРТУнавч€tлъно-виховних закладах за сумiсницr"ьr.

2,Щорiчна грошова_винагорода надасться керiвникам, педагогiчнимпрацiвникам закладiв освiти та методистам методичного кабiнету за сумлiннупрацю, зрсвкове виконання службових обов'"a*i" за умови досягнення нимиуспiхiв у вихованнi дiтей, навчаннi, вихован"i, .rробесiйнiй пiдготовцiучнiвськоi молодi, методичному забезпеченнi; вiдсутнiсть порушенъ виконавчоii трудовоi дисциплiни та здiйснюеться за рахунок економii фонду заробiтноiплати в межах загальних коштiв, передба.,."й" кошторисом на оплату працi.3,Розмiр щорiчноi |рошовоi винагороди за сумлiнну працю, зразкове виконаннrIслужбових обов'язкiв визначасться комiсiсю, затвердженою наказомначальника управлiння освiти, молодi ,а с.rор"у з числа працiвникiв управлiнняосвiти, молодi та спорту; мiського KoMiTeTy профспiлки працiвникiв освiти таНаУКИ; МеТОДИЧНОГО КабiНеТУ; ЦеНТРаЛiЗОваноi:бухгалтерiт 
управлiння освiти,молодi та спорту; керiвникiв навчально-виховних закладiв, виходячи з наявнихкоштiв.

4,ЩорiчНа грошоВа винагорода керiвникам навчалъних закладiв та працiвникамМеТОДИЧНОГО КабiНеТУ ВИДа€ТЬСЯ На Пiдставi наказу начЕ}JIъника управлiнняосвiти, молодi та спорту 
--- ---Hvrgur llСlЛ

5,Щорiчна грошова винагорода педагогiчним працiвникам надаеться вiдповiдноДо Положення, яке ЗаТВерДЖуетьс" -.pi;;;;;; навч€lJIъного закладу запогодженням з профспiлковим комiтеЪом i може включати в себе додатковiкритерii, KpiM визначених у пунктi 2 цього пооо*."ня, з урахуваннямспецифiки навчального закладу.
6,Розмiр щорiчноТ |рошовоi 

"""а.ороди не може перевищувати одногопосадового окладу (ставки заробiтноi плати) . урurу"uнням пiдвищенъ.пр амimка: У коеrcному зокJlаdi свое Полоilсення.
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Щодаток 7
до колективного договору

мiж адмiнiстрацiею та профспiлковим
KoMiTeToM Мукачiвського закладу

дошкiлъноi освiти Jф4
Ha202I-2025 роки

спiльна комiсiя
адмiнiстрацiя Мукачiвського закладу дошкiльнот освiтиNь4

Та ПРОфСПiЛкового KoMiTeTy закладу зошкiльноТ освiти для ведення
переговорiв i здiйснення контролю за виконанцям колективного

договору

Вiд сторони

Мукачiвського закладу

адмiнiстрацii

дошкiльноi освiти J\Ъ4:

1
Макеева Андреа
Федорiвна Щиректор закладу зошкiльноi освiти

2.
Бейреш IHHa
михайлiвно

Старша медична сестра закладу зошкiльнс
освiти

Чичур EpiKa Василiвна Завiдувач господарством закладу зошкiль.-,
освiти

Вiд сторони профспiлкового KoMiTeTy
Мукачiвського закjIаду дошкiлъноi освiти Jф4:

1.
Чулак Катерина
оттовна

Голова профспiлкового KoMiTeTy

2.
Пришляк Людмила
Адальбертiвна

Заступник голови профспiлкового KolT- _.

a
J. Екшмiдт ева Йосипiвна

Член профспiлкового KoMiTeTy
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