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Вiдповiдно до постанови КМУ Ne],15 вiд 21.08.2019 року, (в редакцiТ ПостаноВи КабiНеry

MiHicTpiB украТни вiд 21.08.2О19 Ns 768) та Порядку повiдомноТ реестрацii галУзеЙ

(мiжгалузевих) l територiальних угод колективних доrоворiв ре€струючиЙ орrан З МетоЮ

посилення iнформування заiнтересованих суб'сктiв оприлюдню€ на офiцiйному веб - сайтi:

ре€стр колективних угод(договорiв), змiн i доповнень до них;

текст колективних угод (договорiв), змiн i доповнень до них;

власнi рекомендацii щодо приведення угоди (договору) у вiдповiднiсть з вимогами

законодавства ( у разi iх наявностi);

перелiк пiдприсмств, уfiанов, органiзацiй, для якиЙ е обов'язковими положеннЯ

колективноi угоди ( у разi подання такого перелiку сторонами угоди).

у зв'язку з вище наведеним, та керуючись ч. 3 п.7. Порядку повiдомно реестрацi[ галУЗеВИХ

(мiжгалузевих) i територiальних угодl колективних договорiв, просимо, при пред'явленнi на

повiдомну реестрацiю галузевих (мiжгалузевих) iтериторiальних уrод, колективних доrовоРiВ

повiдомляти, чи мiстить договiр iнформацiю, доступ до якоi обмежено сторонами догоВорУ

вiдповiдно до закону або iх рiшень (зокреruла: конфiденцiйну, таемну чи службову

iнформацiю). У випадку наявно конфiденцiйноТ iнформацi1l просимо на протязi 2-х робочИХ

днiв надати таку iнформацiю.

2021 р. _.':;(Гlаук М.М.)

Надаемо згоду на оприлюднення тексry колективного договору (угоди) {змiн та доповнень

до них) на офiцiйному сайтi MicbKoi ради.
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КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР
на 2021-2025 роки

мiж роботодавцем та виборним органом

первинноi профсшiлковоi органiзацii

Мукачiвського закладу дошкiльноi

освiтш ЛЬ10

Мукачiвськоi MicbKoi ради

ЗакарIIатськоi областi

Схвалений на зборах трудового
колективу 12 квiтня 2021_ р.Протокол ЛЬ а2



: -- {ii колективний договiр локЕrлъним нормативним актом, яким
" , . -_:,] _ЬСя соцiалъно-економiчнi, виробничi, трудовi вiдносини i на, -: _,э, якого узгоджуються iнтереси трудового колективу та роботодавця'''. '::-ЗСЬКОГО ЗаКJrаДУ ДОШКiЛЬНОi Освiти }1910 (далi - закJIаду, закладу
,-: lll . сторони домовилися про настугIне:

1. Загальнi положення.

1.1. Колективний логовiр укладено 2a21-2025 роки.,.]. Колективний договiр }хвалrено зборами трудового колективу
]чtfТо}r.ол Nэ 2 вiд <<|2>> квiтня 2021 року). BiH набувае чинностi з дня йогЪ

:::ЗеРJЖення <<|2>> квiтня 2021 рощУ i дiс до yxB€LпeHHlI новOго колективного
_ ]. LrBopv.

1 ,3. Сторонами колективнOго договору е:
- роботодавецъ, в особi директора Мукачiвського закладу дошкiльноТ

_,сзiтлt JYs10 (далi роботодавець, Паук Марiя Михаiiлiвна), який
*fеJставляе iнтереси власника i мае вiдповiднi повноваження;

- виборний орган первинноi профспiлковоi органiзацii Мукачiвсъкого
заLlаду дошкiльноТ освiти ль10 (далi - первинна профспiлкова органiзацiя),
який згiдно iз ст.247 КЗпП Украiни, ст.ст.37, 3В 5uoorny Украiни кПро
ПРОфеСiЙНi СПiЛКИ, iХ права та гарантii дiяльностi>> ,rр.дЪru*u iнтереЪи
прачiвникiв установи в сферi працi, побуту, культури i захищае ik TpyioBi,
соцiалъНо-економiчнi права та iнтереси, отримавши на це вiдпЬвiднi
повноваження вiд трудового колективу.

1.4. Роботодавець визнае первинну профспiлкову органiзацiю единим
повноваЖним преДставникОм Bcix працiвникiв в колективних перегOвор€}х.

1.5. Сторони зобов'язуються дотримуватисъ соцiального ilартнерства:
паритетностi представництвq рiвноправностi cTopiH, взаемноi
ВiДПОВiДаЛЬНОСТi, КОнСТрУктивностi i apryMeHToBaнocTi як пiд час переговорiв
(консультацiй) дJIя укJIаденнrI колективного договору, BEeceHHi в нього змiн i
доповнень, так i при вирiшеннi Bcix питанъ соцiалъно-економiчних i
трудовrх вiдносин, що виникли в ходi його виконання.

1.6. Положення колективного договору поширюються на Bcix
працiвнИкiв устаНови. ПiД час прийому на роботу працiвники повиннi бути
ознайомленi з колективним договором.

1.7. Колективний договiр укJIадено вiдповiдно до Законiв УкраТни <Про
колективнi договорИ та угодю), пПро соцiальний дiа.пог в УкраiЪi>>,
Генеральноi, ГаrryзевоТ угод, Угоди мiж управлiнням освiти, культури, Йолодi
та спорry МукачiвськоТ MicbKoT ради та Мукачiвською мiською орiанiзацiею
ПрофспiлкИ працiвникiВ освiтИ i наукИ Украiни, <<Закону ,ро ocBiTy>>,
кЗаконУ про допJКiльнУ ocBiry>, iнших законодавчих aKTiB Укiаiни.

1.8. Змiни i доповненнlI в колективний договiр "ro""i""" з iнiцiативи
будь-якОТ iз cTopiH пiсля проведеннrI переговорiв (консультацiй) i досягнення
згоди набувають чинностi пiсля схваJIення загаJIьними зборами працiвникiв.

1.9. ПропозИцii кожНоi iЗ cTopiH про внеСеннЯ змiн i догlовненъ у



- -е:е_]ньою згодою первинною профспiлковою органiзацiею.
] 1,9. При розiрваннi трудового договору з iнiцiативи працiвника

:,":,r:тIi н8 те, що працiвник ма€ право у визначенпЙ ним TepMiH розiрвати
,:,, 

:_-,зi{I"I логовiр за власним бажанням, якщо роботодавець не дотримусться
: - , ::0_],3ВСТВ? ПРО ПРаЦЮ' УМОВ ЦЬОГО КОЛеКТИВНОГО ДОГСВОРУ, УМОВ
- _:l3. *\ &]ЬНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ.

],..10. Протягом двох днiв пiсля отримання iнформацii доводити до
-_ _ ,,(: трудового колективу змiст нових нормативних документiв, що
- -.: .:--.ься трудових вiдносин, органiзацiТ гlрацi.

- . . i 1. Попереджати виникнення iндивiдуаJIьних i колективних трудових
,,: : , конфлiктiв), а у випадках Iх виникнення забезпечувати вирiшення

: - - з -чо до Закону Украiни <Про порядок вирiшення кOлективних
-:, - _ BlTr спорiв (конфлiктiв)>.

_ .]. Суriщення професiй (посад), розширення зони обслуговування
,",,lll- - _,_ - з\ вати за погодженням з первинною гrрофспiлковою органiзацiею.

: - .]. Забезпечувати дотриманнrI вимог чинного законодавства щодо
, 

, * -: ,.l-,.ення працiвникiв про запровадженнrI нових i змiну чинних умсв
,."-..** -: :iзнiше нiж за 2 мiсяцi до iх введення. Змiну, перегляд умов працi
,_ ; - "_ iлjт}i за гIогодженням з первинною профспiлковою органiзацiсю.

Ll Впборшпй оргап первиrrноi профсшiлковоI органiзацii
ffтц!шъýп:

'-? l. Ъбезцечити постitлннй контролъ за свосчасним введеннrtм в дiю
Цmш( документiв з питань трудових вiдносин, органiзаlцii прачi.

': ? Сlrрияти змiцнеш*о трудовоi дисциплiни, дотриман}Iю правил
FпFhшого трудового розпорядку установи.p. Д.L}. Сrrрияги попqрgджQнню вицщкнqння як iндив!дуальяих, так i
Lшк тудовI.{х коафлiктiв, брати }часть в Гх вирiшешнi вiдповiдrrо до
lrшrо законодавства.

ý La{- k рiлгr," одного разу на 2 роки первiряти отан дотриманЕrI

F-_.". про трудовi книжки стосовно Bcix працiвникiв установи.

Е *a-*Еп домовплись:
П '. t_ Спршrовувати свою дiялънiсть на створеп}ш р{Oв для стабiлъноi та
hr еоботЕ закJIад_ч дошкiльноТ освiти.

П'Т - Спрпrм напежному фiнансовому забезпеченню закJIаду
Ъ-
ПМ RmaTll заходiв щодо недогtущення прийняття законодавчих

Ц-rрOrygгь звJпкеЕням прав i свобод громадян в гагryзi освiти,

Ьппg зайнятостi працiвrrшкiв.

ЬЕець зобов'язусться:
ЦlЩ ШшршгJrвати чисельнiсть працiвникiв на piBHi, встЕtновленому
Еil аrтами MiHicTepcTBa освiти i нари УкраIни дJuI органiзацiТ



t

г_itsче-Iьно_виховного процесу iз забезпеченнrI обов'язкового ДеРЖаВНОГО

6:rандарту оqв!ти, за69зп9чуватц стабiльlту роботу колективуп здiйснювати
вивiлънення праЦiвникiВ тiлъкИ у випадку нагалъноi необхiдностi, зумовленоi
об'ективними змiналли в органiзацii працi, у тому числi у зв'язку з

лiквiдацiею, реорганiзацiею, перепрофiшюванням закJIаду, скороЧенЕЯМ

чисельнОстi абО штатУ праuiвнИкiво неуХил.ьнО дотриfotУIочисЬ ПРИ ЦЬО}r{У

вимог закоflодавства про прffsо, про шfrту, умов цього договору, EQ

догtуýкати економiчно необцрунтованого скороченш груп, робочих мiсць.
3.1,2.ГIисьмово повiдомляти первинку профспiлкову органiзацiю гlро

ймовiрну пilrgiдацiю, реорrанiзацiю, перепрофirпсlвання та iкшi змtни в

органiзацii гlрачi пе пiзнiше, нiж за 3 (три) мiсячi до запровадженнrI цих змiН.

Тримiсячний перiод використовувати дJIя проведеннrt роботип сIIрямованоi на
зниженнrI рiвня скорочення чиýельностi (штаry) працiвникiв.

3.2. У випадках виникнеJIця нQобхiдносJi звiль:rения працiвшлКiВ Еа
пiдставi rr.1 ст.40 КЗпП УкраТни:

3.2.|. Здiйснювати вивiлънення лише гriсля використаншt Bcix
мождивоетей забезпецити oci6, що звiлънюються, роботою Н& iнlпolr4y

робочому мiсцiо у тому числi за рш(унок припинеЕЕя трудових вiдносин iз
сумiсникаruи, лiквiдацii сумiщеяЕrl тощо.

3.2.Z. В першу черry шропоIIувати працiвниковiо що вивiльrrясться,

роботу за фахом, у тому числi на уш{овах строкового характеру або з менпIим,
нiяr на ставку заробiтябТ плgтI,r, IrаЕаIIт€rжеfiIrям;

3.2.З. Повiдомляти про тих працiвникiв, що вивiльняються, службу
зайнятостi у встановленi закоЕодавством термiни;

3.2.4. При звiльненнi педагоriчнID( працiвникiв вивiльнеЕе HaBaJlTEDKeHHrt

розлодiляти в перцry черry мiж працiвниками, щQ мФQть, нqпов]Iо_ навчапън€

навантшкенIш.
3.2.5.3абезшечувати праIIевлашrryваннrI педагогi.пrих працiвникiв з числа

зарФ€строван}Iх в службi зайпятостi на вiльнi i HoBocTBopHi робочi мiсцЯ
вiдповiдно до ква-пiфiкачiйних вимог, надЕtючи ilереваry при цьоIчrУ

вигIускникаJ\,r педаrогiчних Еавчальнlтх закладiв.
3.3. Запучати до педагогiчноi роботи директора та методиста закпаду

дошкiльноТ оовiти на yMoBElx погодиЕноТ оплати працi.

3.2. Виборнпй орган первинноi профспiлково'i органiзачii
зобов'язу€ться:

3.2.I. Здiйснювати роз'яснюв€tльну роботу з питань трудових пРаВ 1

соцiально_економiчних iнTepeciB працiвникiв, що вивiльняються.
3.2.2. 3абезпечувати захист працiвникiв, uло вивiльняються, вiДПОвiДНО

до чинного законодавства. Контролювати Еадання працiвникам переважнсго

права заJIишення на роботi вiдповiдно до вимог ст.42 КЗпП УкраiЪи.
З.2.З. Не знiмати з профспiлкового облiку працiвникiв, що

вивiлъняються, до iх працевлаштуваннrt (*pi, випадкiв поданнrt особистоi
з€Lяви про зняття з облiку).



3.3. СторOни домовилися:
3.3.1. Що при звiльненнi з роботи за п.1 ст.40 КЗпП Украrни переRажне

право на з€чIишення на роботi при рiвних резулътатах працi i квалiфiкацii,
orqpiM випадкiв, пердбаченID( КЗпП Украiни, надавати також:

3.3.1.1. * особапл передпеноiйлrого BiKy (1,5 роки до пенсii
висJryгою poKiB);

3.3.|.2, * прццiвникам, в сiм'ях яIqtц е HeпoBHo;riTHi д!ти
мЕlютъ статус безробiтнrх.

4" Робо.rпй чае.

4.1. Роботодаець зобовlязу€тьсlt:
4.1.1. Встановити на час дii цього

триваrriстъ робочого часу (40 годиЕ
встановлену чинним законодавством

робочий тIФкдень з двома вихiдними дЕями - в суботу i недiлю.
4.|.2. Режим роботи та облiк робочого часу працiвникiв закладу

Дошкiль;rоi освiти встановлювати згiдно з Правилами внутрiшнього
трУДового розпорядку. Bci норми, пов'язанi з режимом роботи, погоджувати
до початку ik застосуванн[ з перви}Iною профспiлковою органiзацiею.

4.1.3. Час початку i закiнченIuI роботи, режим змiнноi роботи, розподiл
робочого часу на частини, графiки роботи, вiдповiдно до яких передбачаеться
пложливiстъ створенlшl умов дJIя приЙому шрацiвник€lми Тжi вIIродовж
РобОчого дня Еа роботшсо де особливостi виробництва не дозвоJIяють
ВСТаноВити вiдповiднi перерви i т.д.о встановjIювати Правппаrrли
внУгрiшНЪOго трудового розпорrцку для працiвникiв закладу та погод)Iýrвати
з первинною профспiлковою органiзацiею до ik запровадженшt.

4.1.4, Робочий час педагогiчних працiвникiв визначати режимом роботи
ЗакJIаДr i посадовими обов'язк€!ми, пошIаденими на шrх згiдно iз Статутом i
ПравиламивнутрirшrьоготрудовогOрозпорядцууýf аяqв.и!

4. 1 . 5 . Педагогiчне навантчDкення педагоriчногo шрацiвника доrrrкiлъного
НаВЧЕuIьнОго закJIаДу в обсязi менше тарифноI ставки встаIIовJIюетъся лише
за Його письмовою згодою, у пqрддчу передбаченому }€}конодавотвом
Украiни.

4.1.6. Тимчасове переведення на iншrу робоry, не обумовлешу трудовим
договором, абодоговором, аOо на час простою здlиснювати тlльки за згодою працшника з
оплатою роботи вiдповiдно до чинного законодавства.

4.1.7. У разi використання неповЕого робочого дЕя (тижня) норму
робочого часу визначати угодою мiж роботодавцем i працiвником. При
цъоr"ry не обмежувати обсяry трудових прав працiвника, що праIцое на
\}IoBax неповного робочого часу (ст.5б КЗпП УкраIни).

колективного договору нормЕtльну
на тижденъ)о що не перевищуе

про працю, а також п'ятиденний

за вlком та за

Tq особи, щQ

1иснювати тiльки працiвника

t



4.2. Виборний
зобов'язу€ться:

4.2.1. Роз'яснювати працiвникам змiст нормативних aKTiB про робочий
час та нормування працi.

4.2.2. Забезпечувати постiйний контроль
застосуванням керiвником закOнодавства про

працiвникам
постановою

орган первинноi профспiлковоi органiзаuii

за сво€часним i правильним
працю, про ocBiTy, положень

цьог0 договору в частинi, що стосу€тъся режиму робочого часу, графiкiв

роботи, розподi.гry навчrtлъного навантаження та iнше.
4.2.3. Сприяти своечасному вирiшенню конфлiктних сиryацiй,

пов'язаних з розподiлом навч€tпьЕого навантаження, режимсм робочого часу
та з iнших питань.

5. Час вiдпочинцу.

ý.1. РоботФдf, Ёёць зобовtяýуеться:
5,1.1. Визначати TpиBaJIicTb вiдrryсток i порядок надаяня Тх

установи, керуючись Законом Украiни пПро вiдпусткп>,
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 14 квiтня |997 року J\9346 <Про затвердження
Порядку наданнrI щорiчноi основноi вiдrryстки трив€tлiстю до 56 капендарЕих
днiв керiвним, педагогiчним, науково-педагогiчним працiвникам освiти i
науковцям> (iз змiнами i доповненнями) та Постановою КМУ вiд 10 липнrI
2019 р. JФ694 <Про BIIeceH}uI змiн до Постанови КМУ вiд 14 квiтня 1997 р.М
З46>>. Надавати помiчникам вихователiв щорiчну основну вiдгtустку
тривалiстю 28 календарних днiв(ч.4 ст.30 3акону Украiни пПро дошкiльну

l\

освlтр)).
5.|.2. .Що 5 сiчня розробитип погодити з первинЕою профспiлковOю

органiзацiею, затвердити i довести до вiдома працiвникiв qрафiк вiдгryсток на
поточнrй piK, дотриманЕя якого е обов'язковим як дJIя роботодавця, так i для
працiвlпакiв.

Про дату початку вiдrrустки повiдомляти працiвника письмово не
пiзнiшq нiж за 2 тищцi до вqтанOвпgного r,рафiком вiдrryсток тqрмiцу, Якщо
TepMiH, встановлений для повiдомл€ння працiвника, буде порушено, то на
вимоry працiвника переносити щорiчну вiдгryстку на iнший перiод.

5.1.3. Перенесення щорiчноi вiдrrустки на iнпшй перiод з iнiцiативи
роботодавця дOшуýкати тiльки в окремшх випадкЕD( з дотриманкям порядку,
встаIIовJIеýого ст. 11 Закону Украiни uПро вiдrr,устки>. Обо"в'язково
узгоркувати таке переЕесенЕя вiдгryсток з первинною профспiлковою
органiзаuiею за наявностi письмовоТ згоди працiвника. Забезпечити
законодавчо встаноgлёку реryляркigть ýадання, вiдrrусток, цg доIryскtlючи
ýенадаЕня щорiчнrос вiдгryсток повноi трив€tлостi протягом двох poKiB пiдряд.

5.1,4. Жiнкамо що шраIsоють в ycTaнoBi i маrоть двох i бiлъш дiтей BiKoM
до 15 poKiB або дrrишу-iнвалiда, або тим, що усиновили дитину, caMoTHiM
матерJIм, батъковi, що виховуе д!{тиlry бЕз MaTepi (в топ4_у чиqлi i у вигlадщу
триваJIого шеребування MeTepi в лiкуваJIъному закладi), а також особi, що
взяла дитишу пiд опiку, надавати щорiчно додажову соцiапьlту оплачрану

1
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вiдгryстку тривалiстю 10 к€}лендарних днiв, в тому числi й тодiо коли
загапьна тривалiсть даноi вiдгryстки, щорiчнот основноi'вiдгryстки та iнших
додаткових вiдrryсток в cyMi перевиц{уе 59 кагrендарних днiв. За наявностi
декiлькох пiдстав дJuI наданшI зiвначенот вiдпустки iT зага.гrьна тривалiсть не
ПОВИЕНа ПеРеВИЩУВаТИ 17 Календарних днiв. При fj наданнi святковi i
неробочi днi (ст.73 КЗпП УкраiЪи) не врzlховув-ати (ст.ст.19, 20 Закону
УКРаiНИ uПРо вiдпустки)) з урахуванням змiн вiд 19.05.2009 року). Надавати
такУ вiдпустку самотнiй MaTepi, що виховуе дитину без батька 1п.S ч. t2 cT.l0
Закону Украiни кПро вiдпусткш>).

5.1-5. Надавати працiвникам, якi шрацюють на уý{овах непсвного
робочого часу, у тому числi тим, хто перебувають у вiдпустцi по догляду за
дитиною до досягнення нею трирiчного BiKy, щорiчну вiдпустку повноi
тривалостi.

5.1.б, Безперешкодно надавати за бажанцям працiвпикiв вiдпустки без
збереженнЯ заробiтнОТ плати У випадкаХ, встановлених ст.25,26- Закону
Украiни оПро 

"iдrrусr*"rr._ 5.1.7. Вiдrryетки без збержснlтя заробiтноii rrлrати Еадав€}ти працiвпl*капл
тiльки за ik особистими письмовими заявЕlI\{и.

5.1.8. ЧаС вiдпустки без збереження заробiтноi плати (ст.ст. 25, 26
ЗаконУ УrgаТни "Про вiдпустки" ) включати u iruж, що дае право на щорiчну
основнУ вiдпустку (п.4 ст.9 Закону УкраiЪи "Про вiдпустки" iз змiнами вiд 1
листопада 2000 рощу).

5.1.9. Не лоrrу9кати робоry у ýвятковi i вихiднi днi. Затý^lgЕIrя окремих
шраruвпиd* до роботи у BpDdдIi днi здiйсrшовати у ви}I;IтковI,D( виIIадкЕlх,
передбаЧеfiI,[Х законодавством, з дозвоJIу профспiл*о"оrо KoMiTery згiЙ з
письмовим Haýqýonl. Робоry у вихiднi днi компQнсJвати оцщатою в
подвiйному розмiрi або наданЕям iншrопэ дrя вiдцбй"*у; ;йu*о роВiм iВИХiДlИЙ ДеНЪ В ОДИнарному розмiрi за згодою з працiвником з обов'язковим
вiдобраЖеЕнrlм ЕитfiIIIrI IIро комЕенсацiю в накаэi Ь 

"*rу*ешш 
до роботи увихiдний дýнь.

за вiдсугностi в наказi посиJI€шЕr[ на вiдповiдrу копшенсацirо за роботу увихiдяий день сторони цього колективного дого"ору домовились вважати,
що В даномУ випадкУ роботодавець заJIучив праrtriвника до роботи у вlа<iдний
депь на Bcix yll[oвztx, якi той висуне надалi.

5.1.10. Працiвникаrrt з ненормованим робочим днем за особливий
характеР пpalti при н{lяВностi кошторисних призЕачень Еадавати (при надапнi
шповноi) щорiчку додаткову вiдпустку згiдно ,Щодатк:у Ns 1.

3.z, ВпборпшЙ оргаа первипноi профсшiлковоi органiзацii
Sов'язусгьея:

_ 5.2.1. КоктрОlшоватИ дотримаЕI*JI роботодавцем з{жФнодЕ}вства IIро чао
rшощilqу працiвникiв i вiдповiдкlа< гryнктiв цъого договору, а також
$пry,вати моrшrи,вi конфiктнi сиryацii.

5.3.Сторонш домOвплпсьi



-

5.3.1. За працiвником, який знаходиться у будь-якiй вiдпустчi,
зберiгаеться його мiсце роботи (ч. З ст. 2 Закону УкраiЪи пПро вiдпустки>).

6. Оплата працi.

6.1. Роботодавець зобов?язусться!
6.1.1. Вживати заходiв щодо дотримання в закладi дошкiльноТ ocBiTrr

зако}*одаветва IIро оЕлаяу працi.
6.1.2. Затверджувати штатний розкJIад, а також змiни до нього за

погодженням з первинною профспiлковою органiзацiею.
б.l.З. При прийомi на роботу ознайомлювати працiвника пiд розписку з

чинними умовами оплати працi, наявними пiлъгами i перевагами,
колективним договором, правилами внутрiшнъого розпорядку та iншим
ЧИнним ЗаконодавствOм. При iх змiнi повiдомляти працiвника про це пiд
розписку.

6.1.4. Роботу працiвникiв ошIаЕIувати за
посадовими окJIадЕlми вiдповiдно до виконуваноi

тарифними

роботи, за
залеЖНо вiд професii та квалiфiкацii, скгlадностi i умов виконуваноi iM
роботи. KoHKpeTHi розмiри посадових окладiв (ставок заробiтноТ uлати)
працiвникiв визначати на ocHoBi единоТ тарифноi сiтки розрядiв i
коефiцiентiв з оплати працi установ, закладiв i органiзацiй окремих галузей
бюджетноi сфери та вiдповiдних нормативних aKTiB MiHicTepcTBa освiти i
науки Украiни (в окремих випадках * MiшicTepcTвa охороЕи здоров'я).
KoHKpeTHi посадовi оклади (ставки заробiтноi плати) встановлюються на
пiдставi наказу з урахуванням дiючих квалiфiкацiйних вимог (з подалъшою
атестацiею або тарифiкацiею вiдповiдно до чинного законодавства).

Зважати, що вiдповiда-пънiстъ за свосчасне i правильне встановлення
ПРаЦiвникам ставок заробiтноi гrлати (посадових ок,падiв), обчислення
ЗаРОбiтноТ плати пOкJIадасться на роботодавця i головного бухгалтера (п.б
IHcTpyKttii про шорядок об.Iислення заробiтноi плати працiвникiв освiти).

6.1.5. Погоджувати з первинною профспiлковою органiзацiею форми i
системи сплати працi, норми працi, умови встановлення та розмiри
НаДбаВОк, ДOплат, премiЙ, винагород, iнших заохочув€lJIьних, компенсацiйнrос
Та ГарантiЙних виIIпат вiдповiдно дс ст.15 Закону УкраiЪи кПро оплату
працЬ>.

б.l.б. Виплачувати працiвникам заробiтну плату за мiсцем роботи двiчi
,з \{1сящьl

- аВаНС 15 числа i остаточниЙ розрахунок 31 числа з дотриманням
-:tr\{iжKy часу мiж цими виплатами, що не перевищуе 16 календарних днiв.

у тих випацках, коли денъ виплам заробiтноi IIJIати або авансу
-'ЗПаДа€ З вихiДним або святковим (неробочим) днем, заробiтну плату
шавс) вI4плачувати напередоднi.

Виплату заробiтноТ плати через установи банкiв здiйсrшовати лише на
- ::aBi особистих письмовltх заяв працiвникiв.

ставками,
посадою,

6.1.7, Заробiтну плату за весь перiод вiдпустки (а також матерiальну
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допомоry trа оздорошешш) виIшачрати працiвникам не пiзнiше нiж за 3 днi
до початку вiдпустки (QT,115 КЗпГI Ущраlни).

6.1.8. При rrорушеннi TepMiHiB виIrпати заробiтноi IIJIати з обективних
приrIин виIIJIачувати fi rrегайно rriсля нажодженнrt коштiв Еа рахУноК
першочергово:

-особаrrло звiльненим iз навчаJIъного закпаду (вiдшкодування
заборгованостi, розрахунок, вrо<iдна допомога, гараЕтiйнi та копспеrrсацiйнi
виплати);

-caMoTHiM матерям, що вID(овують дитиIту у вiцi до 15 poKiB або дитиrту-
iнвалiда;

- вчитёльським сiм'ям;
- працiвникам у разi Тхнъоi' хвороби або хвороби близъких родичiво

пiдтвердженоi вiдповiднlтм медиЕIним виснсвксм;
- у в}шащry qMepTi близькrос родlтsiв rrрqцiвникg.
б.1.9. Атестацiю педаюгiчнлоl гrрацiвникiв цроводити вiдповiдно до

Типового положепня цро атестацiю педагогiчнlос прашiвникiв Уцраiнн,
з*тверджеЕогФ наказом MiHicTepcTBa оовiти i науки УкраrЪи *ix 21.12.201lp.
М 1473 <Про затвердженшI змiн до Типового положенЕя IIро атестацiю
педагогiцних працiвникiв Украiнш> (зареестроваЕого в MiHicTepcTBi юстицii
УкраТни 10.01 ,20|2 р. за Ns 14/20327)

6.1.10. Вктпочати в обов'язковому порядку предýтавника первинноi
профспiлковоТ орrанiзацii до сюIаду атестацiйноi комiсiй.

б.1.11. Надавати кожному працiвниковi робоry, що тарифiкуеться за
катогорiею фозрялом) установленою за наслiдкад,tи атестащii;

6.1.12. Забезrrечити перiодшше (не рiдше одного разу н& п'ять poKiB)
пiдвищqння квалiфiкэцii пЕдагqгiчцщц црац!внцкiв, гаран:qFочи iм при цьоL{у
вiдповiднi пiлъгп i компенсацiГ (збережеЕнrt середнього заробiтку, оплату
витрат Еа вiшrядкепня, у тому числi BapTocTi проТзду, добових i т.д,)
вiдповiдпо до чиЕного законод€}вства. Забеэпецити оIшату прачi працiвникiв,
яlсi здiйснюютъ замiку будь-яшпr категорiй тимчасово вiдсутнiх праrriвникiв.

6.1.1З. Забезпечувати виIIлату дошит ýt:
сумiщення професiй, посад - до 50%;

розп.rирення зOни обс.rryговування

Зазначенi доплати встановлювати за обов'язковим погодженням з
i.тковим KoMiTeToM (наказ MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни NЬ118

або

ir _ _ ".ютого 2005 рокУ).
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б.1.14. За час простOю, зумовленого виникненIuIм не з вини працiвника
виробничоТ сиryацii', небезпечноi дJul життя або здоров'я шрацiвника та
людей, якi його оточують, i навколишнього природпог0 середовища, за
працiвником зберiгати середнiй заробiток (ст.6 Закону УкраТни кПро охорону
працЬ>),

6.1.15. Забезшечити своечасне i правильне встановJIення та виплату
працiвникам заробiтноi плати з урахуванням змiни розмiру мiнiмалъноТ
заробiтноТ плати (стажу роботи, освiти, квалiфiкачiйноi категорii, почесниN
зваIIъ, доплати за престижнiсть та iH. (п.6 Iнструкцii про порядок обчислепня
заробiтноi ппати працiвникiв освiти).

При змiнi розмiрiв тарифних ставок i посадових окладiв без зволiкання
видавати накази про здiйсненшI вiдповiдних перерахункiв.

6.1.16. За роботу в шкiдливих умовах працi за HaJIBHocTi коштiв
провадити доплати до тарифних ставок i посадовиц окJIадiв у розмфi |2%
тарифноi ставки (посадового окJIаду) згiдно з додатком Ns 9 до Iнструкцii про
порядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти. Оцiнку умов працi
на кожному робочому мiсцi здiйснювати на пiдставi атеотацii робочих мiсцъ.

6.1.17. Здiйснювати премiювання працiвникiв вiдповiдно до Положення
про премiювання (Додаток М5 - ПоложеншI про премiювання).

6.1.18. Виплачувати педагогiчним працiвникам вiдповiдно до п.1 ст.57
Закону Украiни uПро ocBiTp>;

окJIаду (ставки заробiтноi плати) залежно вiд стажу педагогiчноТ роботи:

(ставки заробiтноТ плати) при наданнi щорiчних вiдпусток;
щорiчrrу |рошову вин.rгороду за сумлiнну працю, зразкове

виконання с.rryжбових обов'язкiв у розмiрi до одного посадового окJIаду
(ставки заробiтноf гrrrати) вiдповiдно до Положення, розроблеЕого за
погоджеЕIIям з первинною профспiлковою органiзацiею (Додаток Nsб -

Положення).
6.1.19. Не приЁлмати в односторонньому

BcTaHoBпeHi чинним законOд€}вством та цим
оппати rrрацi.

6.1.20. Встановлювати працiвникаrчт надбавки до заробiтноi плати за
наявностi коштiв:

;аробiтноТ плати). Конкретний розмiр надбавок встановлювати за
.огодженням з профспiлковим KoMiTeToM.

6.|.2|. Виплачувати надбавку педагогiчним працiвникам за
-:естижнiсть педагогiчноi працi в максимаJIьному розмiрi - 30% посадовог0

порядку рiшень, що змiнюють
колективним договором умови
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окладу вiдповiдно
2018p. -hlb 2З.

до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 11 сiчня

також забезпечити гласнiсть чмоR ..r*"."--'].
надбаво к, """;;;;; 

- 

й;Ь,'Ж"r:Нi"ý:*,#х"iЁI
вигIлат.

"""-fr'*"НЙОlПОВаТИ 

КОIIТРОЛЪ За ДОтрим€лнням у закл4дi закоЕодавства про
6,2,2,Свръятlа Е4даЕЁю пращiвникам необхiдноi коноулътативноiдошомоrи з питанъ оплати працi.
ба',Iнiцiюзати Цйтанy .цро за{rучQняя до диqцитrлiнqршоi,адмiнiстративно\-матерiйi"от вiдiо"iдаrrьсri вiдповiдно д0 чинногозЕконOдавства осiб, винЕIо( у HeBиKoHaHHi вимог законодавства про ошлатупрацi, УIчIФв цъого колективIrого договqруo якi етоеуються оЕлатЕ працi.6,2.4,ГФедстаппяти iнтереси ,рuцi"*"ка при розглядi його трудовогоспорУ з оIшатИ пFацi в коплiсii по Тудових сtrорах {ж.226кЗпП Ущраlrrи).6,2,5,Предстазляти Еа проханшt пращiвника його iнтереси з питанъоплати працi в судi.

6,2,6, Звертатися дс органiв прýкуратуw, дерянвяоТ iнслеlсlii rrрацiщодо HMBHocTi порушень законодавства про oIIJIaTy працi та iншоюiнформацiею (ст. 1я 
-3акоlrу 

vlсрай опро nb**oor, ст. 259 кЗппУУкраihи)

б.2.Виборний оргап шервинно[ профспiлково[ органiзацiiзобов'язу€ться:

6.3. Роботодавець i(loJ. rооотодавець i виборний орган первинпог профспiлковоfорганiзацif спiльно зобов'язуються:
6,3,1, Свосчасно iнформувати трудовий колектив про нормативпi акти зпиТанЬ заробiтноi плаТи, сопiйоrrft-ёIсf)Iirriлiт,,,,* *:*- _питань

, 
, 

пiлfr-- ;;;;й;;;;забезпеченнlt, а
виплати доплат,
компенсацiйних

7. СоцiаЛьно-труДовi пiльги, гарантiiо компепсацii..

працiвникiв закладу вiдповiдними

7.1. Роботодавецъ зобов'язу€тьсяз
7.1.1, Сприяти забезпеченню Bcix

уý{овами працi.
7,1,2. СтворюватИ умовИ длЯ проходЖеннЯ педагогами-жiнками, щомаютъ дiтей BiKoM до 14 poKiB,' -ypq; пiдвиЙення кваrriфiкацiт iпере пiд готов ки за Mi сцем .po*"uu"* о.r?й;ffi]; rЪ^о*ження.

ыоо,J,1,3, 
СПРИЯТИ ПРаЦiВНИкам в призначеннi iM пенсii Й "Йу.у poKiB i за

7-1.4. У випадку захворювання педагогiчних працiвникiво якеунемощливлюс виконаfIня ними професiйних обов'язкiв i обмехсуеперебуванIur в дитячому колективi, 
"б; ,"r;;;;;"";;;;#"", з цих абоiнших обставин на iншу робоry, зберiгати за Еими попереднiй середнiйЗаРОбiТОК, У РаЗi *"ОРЬО" абi **lцЙ ,rJrr*р*д"it середнiй заробiток
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виплаЕIуВати до вiд}rовленЕя працездатIIостi або встановлеЕнrt iнвалiдностi
(qT.S 7 3акоцу Уцраiни,<Про oqBiTy>),

7.I.5. Створитп у закгrадi KiMHary псr*сологiчЕого розвантаженнrr.
7-1.б. Забезпечити правове навчgtЕня гlрацiвникiв iз заJrученнrI фахiвцiв

правоз€tхисних i iпшлul органiв в галузi IIрва.
7,|.7. ОрганiЗовуватИ дJUt педагогiчнлп< працiвнИкiв закладу семiнарио

конференцii з питань, законодавства кро ocBiry, змiсry освiти, пqредового
педагогiчного досвiду та iнше.

7.1.8. Сприяти вирiшеншо питзlllь про надшrня реабiлiтацiйних гryтiвок
на лiкування шраЦiвникам, якi ik потребуЮть, дирекцiею Фонду соцiа.rlьного
cTp€lxyвaнmt з тимчасовоi втрати прilIездатностi.

7.|.9. Сприяти органiзацiТ лiтrrього оздорOвпеЕня дiтей працiвникiв
устаповИ, викорНстовуIочИ додаткоВi асипryваннrI за рахунок з€lJIучених
коштiв.

7.2. Виборний орган первинноi профспiлковоi
зобов'язу€ться:

7.2.|. Сприятп органiзацii санаторно-курортЕого
оздоровлення та вiдпочинку членiв шрофспiлки та ix сiмей.

7.2.2, Забезпечити шроведення <<днiв здоров'п>о ви'r'зди на природу.
7.2.3. ОрrанiзовуватИ вечорИ вiдпочинку, присвяченi професiйним,

загаJIьнОдержавНим святам та iH. iз запроlПенням ветералiв працi.

8. Охорона працi i здоров'я.

8.I. Роботодавець зобов'язусться:
8.1.1. .Що початку роботи rrрацiвника за укJIаденим трудовим дOговорOм

провести з ним необхiдний iнотруктаж, роз|яснити пiд розгrиску його права,
ОбОВ'ЯЗКИ, iнформувати про умови працi, право на пiльги i комп.".uцii ,u
робоry в особливих, шкiдливLD( уIшовах вiдповiдно до чинного законодавства
про охороýу шрацi i цъого колективного договору.

8.1.2. Забезпечити належний стан будiвель, споруд, примiщень,
устаткуванЕя та контролъ за ix технiчним станом.

8.1.3. Створювати в закладi в цiлому i на кожному робочому мiсцi
здоровi i безпечнi умови працi вiдповiдно до встановJIених норм.

8.1.4. Призначити посадових осiб для забезпеченнJt вирiшення
конкретних питань охорони працi, розробити i затвердити iнструкцii про ix

Et.ооов,язки, права та вlдповцаJrънlстъ за виконаЕнrI покIJадених на них
функцiй' забезпеЧити навЧаннrI (пернаВчання) з питань охорони працi.

8.1.5. Органiзувати сво€часне i якiсне розслiдуваннrt нещасних вишадкiв

оргашвацll

лiк;rвання,

на виробництвi, професiйних захворювань вiдповiдно до вимог чинного
законодавства про охорону прачi. Не допускати
эозслiдуванъ без участi представникi в профкому.

проведення таких

Забезпечити усунення причин,
захворювання та здiйснити

1_1

IЦО ВИКJIИКаЮТЬ нещаснi випадки,
заходи для iх

8.1.6.
эофеоiйнi профiлакгичнi

щшlшl

L,
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попередженIuI, у тому числi i Tlor, що вияыIенi комiсiями за пiдсумками Тх
розслiдуван}ull

8.1.7 . Проводити атестацiю робочих мiсцъ за умовами працi.ознайомити працiвникiв з резулътатами атестацii Тх робочих мiсць пiд
розписку, Свосчасно здiйснювати доппату за несприятливi умови працi занаслiдкамИ атестацii робочиХ мiоцъ ilo оцiнки умов працi особам,безпосередньо зайнятим на роботахJ IIередбачених 

"йповiдrrим 
перелiкомпрофесiй (ffодаток лlь 3), IЙструкцiuо .rро пOрядок обчислення заробiтноi

плати працiвникiв освiти.
8,1,8, Забезпечити проведення попереднього (при прийомi на робоry) iперiодичних медичних оглядiв працiвни*i", u також щорiчного обов'язкового

м9дичшого огJIJIду осiб BiKoM до 21 року.
корисryватися правом притягнення до дисциплiнарноi вiдповiдальностi

У встаЕовJIеномУ законом порядщУ працiвникiв, що )rхиJUIютъся вiдпроходЖення обов'язкового медиLIного огJUIду, а також забезпечити
вiдсторонення ix вiд роботи без збереженнrt при цьому заробiтноТ плати допроходжеЕня медогляду.

8.1.9. Забезпечити вiдповiдно до санiтарно-гiгiенiчних нормтемпераТурний, rrовiтряний, свiтловий та водний режими в ycTaHoBi.
8,1,10, Аналiзувати стан захворюваностi в ycTaHoBi, Забезпечити

виконанЕrI лiкарських рекомендацiй для його зниження.
8,1,11, Провести навчання та перевiрщу знанъ з питаIIъ охорони працiпрацiвникiв, зайнятих IIа роботах з пцвийною небезпекою. Не догrускати до

роботи осiб, що не пройrшли iнструктаж з охорони працi i технiки безпеки, а внеобхiдних випадках - навчання та перевiрку знанъ.
8,1,12, flo 01 жовт}UI забезпечити виконаннrt Bcix необхiдних заходiв дляпiдготовки закгrаду ло робот" 

" 
,"*о"их JдdoBax.

8,1,13, Надавати представникам первинноТ профспiлковоi органiзацii зохорони працi необхiдну iM iнформацiю з питань умов, охороЕи працi,технiки безпеки, санiтарно-побугового i медиrIЕого забезпечення, витратикоштiво передбачених для здiйсненнrl заходiв з охорони працi, Своечасновживати заходiв дJuI врахування пOданъ та виýновкiв, нада"й аргуrиентованi
вiдповiдi в 7-денний TepMiH пiсля Тх отримання.

8.1-t4. Здiйскювати контр_оль ,u дотриманЕJIм працiвниками норм iправил охорони працi i технiки безпеки пiд час навч€lльно-вихOвного процесу
та роботи, а також за використаншIм засобiв захисry.

8,1,15, Вживати термiнових та необхiдню( заходiв дл" надання допомогипотерпiлим при виникненнi нещасних випадкiв в ycTaHoBi, залучаючи у разiпотреби аварiйно-рятуваJIьнi формуваннrI.
8,1,1б, ЗважаючИ, Що вiдшкодуванIrll збиткiво заподiяних працiвниковi

внаслiдок пошкодженнrI його здоров'я або у випадку eMepTi працiвника,здiйснюеться Фондом соцiального cTpaxyвaнHrt вiд нещасних випадкiввiдповiдно до Закону Украi'ни uПро *.*",rообов'язкове державне соцiа-гlьнестрахування вiд нещасного випадку на виробництвi i професiйного
захворювання, якi спричинили втрат}" працездатностi>> :

iJ



* сво€часно передавати документи на осiб, що потерпiли вiд
нещасних випадкiв на виробництвi та професiйних захворювань, до
вищезгаданого Фонду.

8.1.17.Зберiгати за працiвниками, що втратили працездатнiсть у зв'язку з
Еещасним випадком на виробництвi або профзахворюваЕшtм, мiсце роботи
/посаду/ та середнЮ заробiтrту плаry на весь перiод до вiдновлення
праце3датностi або до ви3нання ik в установJIеному порядку iнвалiдами. У
разi неможливостi виконання потерпiлим попередньоi роботи забезпечити
вiдповiдно до медичних рекомендацiй його перепiдготовку та
IIрацевпаштуванЕ'I, встановити гriпьговi уI!{ови та режим роботи.

8.2. Виборнпй орган первинноi профспiлково[ органiзацi'f
зобов'язуеться:

8.2.1. Забезlrечити активну }п{асть гIредставникiв первинноТ
профспiлковоi органiзацii у вирiшеннi питань створення здорових та
безпечних умов працi, попередженн.,t випадкiв травматизму i захворювань,
оздороиIеннrI та ЕрацеепаIштуваIIня у виtrqдry змiни 0таЕу
гrрацiвникiв.

здоров'я

82.2. РеДУлярно (щоквартальво) засJrухов)rвати ша заgiдаrrнi uервинноi
rrрофетriлковоТ органiзацiТ роботодавItrя, вiдповiднrа:r посалових осiб про стан

умов i охорони працi.
8.2.3. ЗаЕищати Ерава працiвникiв на здоровi i безпеr{нi умови працi. При

виникнеЕнi небезпеки дJIя життя i здоров'я rrрачiвникiв, а також TlDb що
вчаться, вимагати припинеЕrrя вiдповiднlц робiт.

8.2,4. Сприяти роботодавцю, профспiлковим i державним органам у
здiйсненнi заходiв для забезпечення виконаннrI в ycTaHoBi вимог
законодавс-тва УIФ6lни fiро охброну шрацi i здороdя.

8.2.5. Вносити пропозицii роботодавця про заохочення посадових осiб i
прафвникiв, а також стимуJтювати rx за активну участь у здiйсшеннi за:содiв

дJIя полiшдення ytvroв i охорони працi з врil(уванням можJIивостей
про фqпiлковоi' органiзрц!i.

8.2.6.Заохочення працiвникiв здiйснrовати з урахуван}шм виконаЕrur
ними норм i rrравил охороЕи працi i технiки безпеки при виконаннi трудових
обоdязкiв.

6,2.'l. tJносити пропозиц1l дJUI пошередження виникнен}Ut можливих
аварiйних ситуацiй, виробничого трав],tатизму i профзqхворювань.

8.2.8. Органiзувати робогy для ЕаданIш допомоги травмованим i хворим
працiвникамо зокрема дJuI вирiшеияя побуговю< питанъ, прlибання
мед{камеrrтiц отриманЕrI своечасноi медиsноТ допомоп{.

8.2.9. Сприяти працiвникам у виконапнi rrими зобов'язанъ з охорони
працi та органiзувати вiдповiдний контрапь.

8.2.10. Перевiрятrr викон{lння роботодавця i посqдовими особаrrли

гtропозицiй прсдставнlжiв профорrанiзшtiТ з питань охорони працi,
домаrаючисъ ш реаJIlgацш.

8.2-11.Не рiдше 1 разу на piK виносити на обговореннlI трудового
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колективу результати
охороною працi.

спiльноi роботи щодо забезпечення кOнтролю за

8.3. IIрацiвники зобов'язуються :

8.3.1. Пiк.гryватися про особисry безпеку та здоров'я, а також про безпеку
вихованцiв, оточуючих осiб в процесi роботи або пiд час знаходження на
територii установи.

8.3.2. Вивчати i викоrтумти вимож ЕормативIIо-IIрвов$х aKTiB з
охороши працi, шраýила поводкеЕня з устаткуваIIшям i технiчкими засобами
навчання, кориqT ватися зqgрбq}4и ко{Iещивнqго Tq iндавiдуатьного з€lхисту.

8.3.3. Проходити у вотановJIеному чиЕним зако!tодавством i
роботодавцем порядку попереднi та перiодичнi медичнi огJuIди.

8.3.4. Негайно повiдомляти про небезпеку або нещаснi в}Iпадки

роботодавця або iH-y посадову особу; вживати заходiв для iх попередженнrI
та лiквiдацii; надавати першу допомсry потерпiлим.

8.3.5. Нести особисry вiдповiдальнiсть за порушення вимог, зазначених

у дацому роздiлi колективного договору.

9. Гарантii дiяльностi виборного органу первинrrоi профспiлково[
оргашiзацiI

9.1. Роботодавець зобов'язуеться:
9,L.l.Утрцтl_пцуцатися цtл будц-яIщдiц щq цtоц(утQ ццФжатцqя цтр.}п{,анцщ4

в статугЕу дi*гrънiстъ Профспiлки працiвникiв освiти i науки Ущраihи.
Створити необхiднi умови дJut нормальноТ дiяльностi первинноi

профспiлковоi органiзацiТ:

засiдань виборног0 органу первинноi профспiлковоi органiзацii;
сприяти друкуваIIню i розмноженню вiдповiдноi iнформацii ;

9.1.2. Надавати для здiйсненнrl контроJIю книги наказiв, трудовi книжки
працiвникiво докумепти 1цод0 облiку робочого часу, вiдгryсток, заяви та
скарги працiвникiв та книry ik реестрацii, документи з тарифiкацiТ, атестацiТ
працiвникiв, вiдомостi та iншi документи з питань заробiтноТ плати i T.i.

9.1.3. Головi i членам виборного органу первинноi профспiлковоi
органiзацii надавати вiлъний вiд роботи час впродовж 2 годин на тиждень iз
збереженням середfiъого заробiтку для виконання |ромадськrах обов'язкiв на
користь трудового колективу, y{acTi в консультацiях i переговорах, в роботi
виборних профсr,liлкових органiв, у тому числi вищих за пiдпорядкуваншш.

9.1.4. Звiльняти представникiв трудового колективу вiд роботи на
-еобхiдний перiод для ylacTi у пiкеryваннях, мiтингах, демонстрацiях та
..:LIIиx акцiях протесту, у тому числi з виiздом за межi установи (вiдповiдного
::се-lеного пункту), пов'язаних iз захистом трудових, ооцiально-економiчних
-:]в та iHTepeciB працiвникiв освiти - членiв профспiлки iз збереженнrIм
. .:е_:ньоi заробiтноТ плати.

9.1.5. Надавати первиннiй профспiлковiй органiзацiТ необхiдну
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iнформацiю з питань, що стосуються змiсry даного колективного договору,
сприяти реалiзацii шрава Профспiлки на захист трудових i соцiально-
економiчних прав та iHTepeciB прачiвникiв.

9.|.6. Не перешкоджати вiдвiдуванню та огJuIду виробничих, побутових
та iнших примiщень, робочшt мiсць виборним оргаЕом первинноt.
профспiпковоТ органiзацii, перевiркам дотримання законодавства Украiни
про працю, охорону працi, оплаry працi, ведення трудових книжок, Еадання,
облiк i використання вiдrryсток тощо, розмiщення iнформацii профспiлкового
KoMiTery в примiщеншD( i на територii установи в доступних для прачiвникiв
мiсцях, своечасно (в тижневий TepMiH) розглядати пропозицii первинноТ
профспiлковоi органiзацii про усунення виявлеЕих ними порушень, в цей же
TepMiH надавати письмову вiдповiдь щодо вжитих заходiв.

9.|.7. Не змiнювати yI!{oB трудового договору,
дисциплiнарноi вiдповiдальностi членiв виборного
профспiлковоТ органiзацii , а також членiв KoMicii з трудових спорiв без згоди
ýаце.

9.1.8. Звiльнення .uIeHiB вибqрного оргацу первиrrноi ирофпiлковоi
органiзацiТ, Його голови, lФiM дотримання загаJIъного порядку, проводити за
попередньою згодою дансго виборного органу i вищоrо зtl
пiдпорядкуваЕням профспiлкового органу.

9,1.9. Не догryскати протягом рощу пiсля закiнчення TepMiHy обрання
звiльнення колишнiх членiв та голови виборного органу лервинноi
профспiлковоТ органiзацiТ з iнiцiативи власника або уповноваженого ним
органу, KpiM випадкiв, передбачених ч.4 ст. 3l Закону УкраiЪи кПро
професiйнi спiлки, ik права та гарантii дiялъностi>>. (Зазначена гарантiя не
надаеться у випадку дострокового пришинення повноважень у зв'язку з
ЕенадежЕим виконанням cBoix обов'язкiв як членiв виборного органу, або за
власним бажанням, KpiM випадкiв, коли це зуN{овJIено станом здоров'я).

9.1.10. Вiдповiдно до письмових змв працiвникiв, що с членами
первинноi профспiлковоТ органiзацii, щомiсячно i безоплатно утримувати iз
заробiтноi плати i rrерераховувати на рахунок членськi профспiлковi внески
не пiзнiше наступного за дIем виIIJIати заробiтпоi rrлати дня.

9.2.||. Виборний профспiлковий орган первинrrоТ профспiлковоi
органiзацii зобов'язуёться використовувати наданi чинним законодавством
УкраiЪи про праIýо, ocBiry, а також цим колективним договором
повновffкення для захисту трудовI,[х i соцiашьЕо-екоЕомiчнtас црав та
iHTepeciB працiвникiв.

не притягати до
органу первинноi

\

I0, Контроль i вiдповiдальшigть

10.1. Стороr*п зобов'пзують€fi :

10.1.1. Спiльно визначати необхiднi зшсоди для
щоп} колективного договору.

10.1.2. Здiйснювати коЕтроль за його виконаннrIм
iз cTopiH, так i спiлъно.

орrанiзацii виконання

як с€ln,lостiйно кожною
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10.1.З. ffпя контроJIю за викснаЕIutм колективного договору стороЕи не
РiДше ОДного разу на piK аналiзують i узагалънюють хiд його виконаннrц у
РаЗi НевиконаЕнrI oKpeMIо( положенъ здiйсlпоютъ додатковi за:соди щодо ik
реалiзацii'.

10.2. Роботодавець зобов'язуеться ;

10.2.1. Притягати до вiдповiдальностi осiб, винних у невиконаннi
ЗОбОВ'яЗанъ (положенъ) цъоrо колективного договору, ненаJIежному
(невчасному) ix виконаннi, порушеннi законодавства про колективнi
договори;

10.3. Вшборншй оргап первпншоi профспiлково'f органiзацii
зобов'язуеться;

10.3.1. Вимагати вiд роботодавця розiрванrrя qрудовоrо доrовору
(КОНтРаКry) З роботодавцем зашаду освiти, якщо BiH порупryс законодавство
про праIsо, не виконуе зобов'язань цього колективного договору, на пiдставi
ст.45 КЗпП УцраТни.

Колективний договiр пiдгпlсаний у тръох примiрникаt, якi зберirаються
у кожноi iз cTopiH i маютъ однакову юридичну c}ilry.

За доруlенЕям трудового колективу

iвського
i освiти ЛЬ10

iя Михайлiвна

Голова виборного органу первинноi
профспiлковоТ органiзацiТ

.Щата к12> квiтня 2021року

Sr'*,^'ý
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Додаток 1

до колективного договору мiж
роботодавцем Мукачiвсъкого
закJIаду дошкiльноi освiти М10
та виборним органом первинноi
профспiлкововоi
органiзацii на 2021-2025 роtси

ОРI€НТОВНИЙ ПЕРЕЛIК
посад працiвникiв з ненормOваним робочим дпем еистемп MiHicTepcTBa

освiти i науки YKpaillи, яким може надаватпся додаткова вiдпустка

Роботодавцi установ i органiзацiй, iх заступники.

Економiстц юрискоЕсультI& гIрЕлкtи.Iнiпслосологио соц.iологи, бухгагrтерщ
бухгыlтери-ревiзорв та iншi).

Технiки Bcix спецiа.гtьностей.

CeKpeTapi, секретарi-друкарки, eeкpeTapi 1"rбових (уlбово-методпчних)
вiддiдiв (чрqтин), дiдоводи, комiрники.
Kyxapi.
лiкарi, середнiй та молодший медичний персонаJI установ i закладiв освiти.
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робiт з важкими i шкiдливпми умовами працiо при виконаннi яких
здiйснюgгься пiдвищеша оплата

1. Види робiт 3 в€}жкими i шкiдлиВIшt4и ).мов€}ми працi, н& якt4х
*"_l встановлюються доплати в розмiрi до |2 вiдсоткiв:

1.130. ОбсrгуговуваЕня теплових бойлерних установок в цехах (дiлъницях):
котельних, ryрбiнних.

!одаток 2
до колективного договору мiж
роботодавцем Мукачiвсъкого
закJIаду дошкiльноi освiти М10
та виборним органом первинноi
профспiлкововоТ
органiз4цii на 2:p21--2а25 роци

IIЕрЕлIк

1.140. ГазозваРювапьшi, газорiзальнi i елекrрозварюва.шьнi
здiйqщ9вФнi у прцпцiщqннrn(.

1.146. Ремопт i очищеннrt вентиJIяцiйних систем.

роботи,

1,147. Роботlrо пов'язанi з чЕщеншtм вигрiбнш< Ям, cMiTTeBroc яrrикiв i
каналiзаЦiЁшиХ колодязiВ, проведеннrtм ik дезiнфекцiТ.

1.151. Прання, сушiння i прасуваннrt спецодяry.

1.155. Роботи, пов'язанi з миттям посуду, тари i технологiчноrо обладнання
вручIry iз заgтосранЕям кислот, {гуry та iHmloc хiмiчних реqовин:

1.159. Роботи з юIоруваншt води, з виготовлеЕшIм лезiнфiкуючих розчинiво а
також з iх викориQтаЕIutм.

1,164.Робота за дисплеями ЕОМ.

1.178.3абезпечення i провеленшt занятъ у критЕх IIJIакшъних басейнах.

1.182. Роботи Ila висотi 1,5 м i бiльше Еад IIовержrcю землi (пiдлоги).

20
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доп;rати за несприrlтливi умови працi встановлюються за результатамиатестацii робочих мiсць або оцiнки умов працi особам, бъзпосередньо
зайнятим на роботах, передбачеЕих Перелiком, i Еараховуються за час
фаКТИЧНОi ЗаЙНЯТОСТi ПРацiвникiв 

"u ,unr* робочих ,l.ц"* або в таких
умовах працi, яка здiйснюеться вiдповiдно дь дiючого законодавства про
охорону працi.

При наст.упнiй рацiоналiзацii робошх мiсrцъ i полiпшеннi умов працi
доIщати зменшIуються або вiдмiняються повнiстlо.на роботах з важкими i шкiдливими умовами працi доплативстановJiюютъся до t2 вiдсоткiв посадового окладу (ставки), а на роботах зособливО важкимИ i особлИво шкiдливими умовами працi | до 2Ц вiдсоткiв
посадового окладу (ставки).
Атестацiя робочих мiсць або оцiнка уN{ов працi в установах i органiзацiях
здiйснюетъся атеСтацiйЕоЮ комiсiею, 

"*u 
.r"орюеться накrtзом роботодавцяза погодженням з профспiлковим KoMiTeToM з числа найбiльш *"йiбiооuu"й

працiвникiв, представникiв профспiлкового KoMiTery, служби охорони працi
устаЕови i органiзацii.

Атестацiйну комiсiю очолюе роботодавець або його заступник. fuяроботи членами атестацiйноi'комiсii ,о".)о" заIýлатися спецiа.rriсти iншихслужб i органiзацiй.
на пiдставi висновкiв атестацiйноi koMicii роботодавецъ установи,органiзацiТ за псгодженIшм з виборним opliaнoм первинноi профЪпiл;;;;i

органiзацiт затверджуе перелiк конщретних робiт, на яких встановJIюеться
доплата за ЕеспрИятливi уfi{овИ гlрацi i розмiри доплат за видами робiт.KoHKpeTHi розмiри доплат 'га ,р""йстъ ik виплати встановJIюються
нак€}зом по yqтaнoBi, органiзацii.

2l
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.Щодаток 3

до колективного договору мiж
роботодавцем Мукачiвського
закладу дошкiльноi оовiти Jr{b10

та виборним орг€}ном первинноi
профqпiлковово'i
оргапiзацiТ на 202l-Za25 роки

сшисок
виробництв, цехiво професiй i посад iз шкiдливими i важкимп умовами
працi, зайнятiсть працiвникiв на роботах в яких дае право на щорiчну

додаткову вiдпустку

(вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 13 травня 2003 року Nе б79)

Номер
г{озиц11

Виробництва, роботи, цехи, професiТ та посади

максимальна
тривалiсть
щорiчноТ

додатковоi
вiдпустки за

робоry iз
шкiд,tlпвими i

важкими умоваI\4и
праui,

календарних днiв

5. Кухар, який пращос бiля п.пltги 4

15. Фарбувальник ,7

24. Оператор пральних машин, зайнятий на iнших роботах 4

l 14. Опалювач, зайнятий oпaJleHmIM печей дров'яним пмивом 4
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Додаток 4

до колективного договору мiж
роботодавцем Мукачiвськоm
закпадr дошкiльноi ocBiTи }& I0
та виборним оргаЕом rтервинноi
профспiлкововоТ
органiзац ii на 202 1 -2025 роки

список
виробництч, робiт, професiй i посад працiвникiво робота яких

пов'язана з пiдвищеним нервово-емоцiйним та iнтелектуальнпм
навантаженням або виконусться в особливих шриродних

географiчних i геологiчних умовах та умовах пiдвищч"о.о ризикудля здоров'я, що да€ право на щорiчну додаткову вiдпустку за
особливий характер працi

(вiдповiлно до поста}rови Кабiнеry MiHicTpiB Украiви
вiд l3 20аз Nsб

Виробr*rцтва" роботи, цехи, шрофсii та посади

Максима;rьна тр Йвалiсть
щорiчнот додатковоi

вiдпустки за роботу iз
шкiдливими i важкими

умовами працi, ка.пенлар них

хu, дIяJIьнIсть у сФЕрI оргАнIзАцli вIдlочиrжч, розвдг, культури,u сйБ
дяJь}шсть TPE}fi PIB I сIюртт.IвЕ!D{ викJIАдАчtв

сйецiаtlьоваЪот дfгйо;йй-"i i;ййБ;;;ЁЙ'#;й;ffiЬ
олiмпiйського DезеDвy

ХЧII. ОХОРОНА ЗДОРОВЯ, OCBITA ТА СОЦИЛЬНА ДОПОМОГА

ХХII. ЗАГАЛЬШ ПРОФЕСli ЗА BCIMA ГАЛУЗЯМИ ГОСПОДАРСТВА

обс,гryювування лазнi, нянька, помirнrпк rr*о""r"ri,Б;й;;;;-
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Додаток ý
до колективного договору мiж
роботодавцем Мукачiвськоrо
закJIаду дошкiльноi освiти ЛЬ10
та виборним органом первинноi
профспiлкововоi
органiзац iT на 202 | -2025 роки

IIОЛОЖЕННЯ
про цр9мiцоваýп8 црацiвникiв

1.Загальнi полоэкення
1,1,,Щаяе ПоложеннЯ прО прqмiюваннЯ прафвникiв (даtli - Положеняя)
встаноыIюе порЯдок i розмiрИ премiювання роботодавцiв, ix заступпикiв,
педагогi.пrю< та iнших працiвникiв закгrадiв освiти та установ,
пiдпоряДковff{IФ( улрашiнlпО освiти, культури, мододi та спорту
Мукачiвськоi мiськоi рали.
1.2.ДJIя визIIач8нЕя претQнделтiв на премiювЕlЕня та розмiру премiй нак€lзом
нач€}JIъника улравrriння освiти, щулътури, молодi та сЕорту створюсться
комiсiЯ з числа працiвнИкiв управлiння освiти, кульlури, молодi та спорry;
мiськогО KoMiTery Профпiлки праrliвникiВ ocBiTla i наукиУкраiЪ"; ц.*.ру
професiЙногО розвиткУ та центРалiзованоi бухга-птерii управтriння освiЙ,
культури, молодi та спорту.
1.3.РобоТодавцi закгrадiв освiти можуть кпопотати про rrремiюванrrя
rriдлеглкх працiвникiв.
1.4.в дfi{е рiшення мохqrгь Ёноситись змttrи та доповнешUt на пiдставi
рiшення KoMicii.

2.Порядок визначення фонду премiювання
2. 1.Фонд матерiа.шьного заохочення (премiальний фонд) створюеться за
рахуноК eKoнoMii фо"дУ заробiтноi плати в межах загальних коштiв,
передбачвних кошторисом на опJIату прац.
2.2.Премiю,в*rrня прцiвникiв здiйошоетьоя у разi вiдеугноетi заборгованостi
по заробiтнiй платi.

3,fIоказникш премiюванпя i розмiр премiй
3. 1 .Премiювання проводитъся за такими покfflниками:
-су, rlшiнHe вико}IаЕня елужбовшх обов'язкiв;
-творче ставлення до працi;
-дотримання правил внутрiшнього трудового розпорядку, псложень
колективного договору;
-особистий внесок працiвника у роботу колективу;
- з l т i цнення матерiально-технiчноi б ази закладу;
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-пiдготовка перемоЖцiв та гiризерiв олiмпiад та змагань рiзного рiвня;
-органiзачiя оз,rоровлення дiтей;
-пiдготовка закj-IаДу до новОго навчалъноrо року;
-багаторi чна лобросовiсна праця;
-активна уl{асть \- громадському жлrттi;
-збiльшення обсяry робiт та обов'язкiв.
3-2.Розмiр премiТ затежитЬ вiд виконаннrI показникiв, зазначених у п.3.1,
особистог0 вкладу в зага-цьнi результати роботи та наявних коштiв.
3"3.премiювання Працiвнlлкiв проводиться за фактично вiдпрацьований час
без урахуваtr{ня днiв, пропуtцених через хворобу, шеребувuп"" у вiдrrустцi (у
тому числi й без збереження заробiтноТ плати).
3.4. Прачiвникам, якi звiльнились з роботи в мiсяцi, за якi провадиться
премiювання, премiТ не виплачуються, за винrIтком працiвникiв, якi вийшли
на пенсiю, звiлънилисЯ за станом здоров'я або згiдно з п. I ст.40 КЗпII
Украiни чи переведенi на iншу роботу.
з.5. Працiвники можутъ бути позбавленi премii повнiстю або частково за
неякiсне викоЕаннЯ службових обов'язкiв, порушення трудовоi чи
виконавськоТ дисциплiни тощо.

4.ПремiюваIIня виконання особлпво.r.IrрýмtкrваIIня за виконання особлпво важливоi роботи
4.1.Премiювання за виконання особливо 

"u*rr""oТ роботи або Еа честь
святкоЕI,rх дат 5 урýхуrаýýям особистого вIсгI4ду працiвника здiйснrоетъся в
кожномУ коЕIФетному випадку згiдно наказу Еача.JIъника управлiння освiтио
IqyJIbTypи, молодi та спорry згiдно шод€lння роботодавця струкryрного
пiдроздilry та за погодженням iз вiдповiдним виборним органом 

"ро6.rrи*.4.!ЗитрqтИ на премiюваннЯ за виконаннЯ оЪобливЪ 
"ажливоi роботиздйсrтоgтъся за р8хуfiок фондУ премiюванпrr, угвореного 

"iд"о"iд"о io п,э.t
цього Положення.

5.Порядок i термiнп премiювання
5,!.|фолозицii щодо позбавлення премi! або зм,еншенцЕ ii розмфуконкретЕому працiвниIсу з€вначаютъся в наказi про прJмiййн}ш на пiдсiJвi
доповiдноi записки роботодавця структур'rого пiдрозii.rry та погоджуються з
уýорниу оргаýом гrервинноi профспiл*о*Т органiзацiТ. 

-

5,2.гIремiя виплачуеться не пiзнiше строкr виплати заробiтноi плати за
першу половицу мiсяця, наступного за звiтнiм.
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fiода,гок 6

дсr коJIективнOго доl<rвору мiж
роботолавцем Мукач i вського
.]ак.lIаду дошкiльноТ освiти ЛЬl0
та виборним органом первинноТ
профспiлкововоТ
органiзацiТ на 2021-2{J25 роки

lлолt}}кЕшня
про надання lцорiчноТ винаr*Oрод}i

педагогirlнирt шрашiвнr!каDt tIавчальннх закладiв за cynr"rriHHy
зразкOве виконання службовпх обов'язкiв

працю,

1.fiане Положення поширюеться на керiвнlоt, педагогiчних працiвникiв
загЕшьноосвiтнiх шкiл, дошкiльних навчЕlJIъних закладiв, позашкiлъних
установ та центру педагогiчного розвитку, пiдпорядкованих управлiнню
освiти, кулътури, молодi та спорry МукачiвсъкоТ мiсъкоi ради, KpiM тих, якi
працюють в навч€}пьно-вptховних закJIадах за сумiсництвом.
2.Щорiчна црошова винагорода надасться роботодавцям, педагогiчним
працiвникам закJIадiв освiти та методистам центру педагогiчного розвитку за
сУмлiнну працю, зразкове викOнаннrI службових обов'язкiв за умови
досягнення Еими успiхiв у вихованнi дiтей, навчаннi, BIo(oBaHHi, професiйнiй
пiдготовцi 1.1HiBcbKoi молодi, методичному забезпеченнi; вiдсутнiсть
шорушень виконавчоi i трудовоТ дисциплiни та здiйснюеться за рахунок
eKoHoMii фонлу заробiтноi плати в межах загulлъних коштiв, передбачених
кошторисом на ошлаry прачi.
3.Розмiр щорiчноТ грошовоi винагороди за сумлiнну працю, зразкове
виконання слryжбових обов'язкiв визначаеться комiсiею, затвердженою
наказом началъника управлiння оовiти, кульryри, молодi та спорту з чиýла
працiвникiв угlраьтiння освiти, культури, молодi та сшорry; мiського
KoMiTeTy Профспi.rки працiвникiв освiти та науки УкраiЪи; центру
педагогiчного розвитц,; центра_lriзованоi бухгалтерii управлiння освiти,
кулътури, молодi та споргy-: керiвникiв навчаIIьно-виховнкх закла,дiв,
виходячи з наявнIтх коштiв,
4.Щорiчна грошова винагорода керiвникам навчальних закладiв та
шрацiвникам центр}, пе:агогiчного розвитку видаетъся на пiдставi наказу
начаlrьника улрае,Iiння ocBiT}{. ц,JьтWи. молодi та спорту.
5"Щорiчна гроtIIова вIiнагоро-]а педагогiчним працiвникам нада€ться
вiдповiдно до По;то;кення. яке затвер.f;к},сться керiвником навчального
закладу за погод;кення}{ з BitбopHllrt органом первинноi профспiлковоi
органiзацii i може вfufrочати в себе JoJaTKoBi критерii, щрiм визначених у
пунктi 2 цього Положення. з },ра\\ъання\t спешифiки навчапьнOго закладу.
6.Розмiр rцорiчноТ грrловоТ tsliнa;opoJ!{ не може перевиIIryвати одного
посадOвOго окJIаду (cTaBKlt заробi:ноi п-rати) з урахуванням пiдвищенъ.
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спiльна ко}riсiя
Шенборпського закладу дошкiльноТ ocBiTH для ведення переговорiв iздifiснення контролю за виконання}l колективноrо договору

ч}*"

Береш евгенiя
михай.тiвна

Продан
олександрiвна

Вихователь закладу дошкiльноi освiти

,L:eH вilборного органу raр"""",
: r.фс п i.-T ковоi органiзацii

Вiд сторони роботодавця Мукачiвського
заIстаду дошкiльноi освiти J\bt0 :

Паук Марiя
михайлiвна

,Щиректор закJIаду дошкiльноi освiти

мелъник Леся
Юрi'iвна Методист-вихователь закладу дошкiльноi освiти

Вiд стсlрОни вltбоРного орган\ первинноТ профспiлковоi органiзацii
\{r качlвськогL] заL-]аJ}, дошкiльноТ Ьсвiти лlь10

Иовбак
василiвна

3астr,пнitк голови виборного органу
:epBltHHoi профспi.чковоТ органiзацiТ


