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мукАчIвський здклАд дошкIльно[ освlти лъlз
мукАчIвськоi мIськоi гнди

ЗАКАРПАТСЬКОi ОБЛАСТI
вул. Маргiтича IBaHa 47, м. Мукачево, Закарпатська область, 89600, тел:2-10-52,

e-mail: пошти zdоlЗ@mukас....rаdа,gоч.uа код СДРПОУ 4З5ЗВВ4З

06.04.2021 року J\Гg 01-10/ ЗЗ

Начальнику вiддiлу економiки

N4укачiвськоТ MicbKoT ради

fiерев'яник М.Ф.

Прошу tIровести повiдомну реестрацiю змiн та доповнень

колективного договору .

Щаний колективний договiр не мiститъ конфiденцiйностi.

06.04.202| Н.Гладинець

до



Вiдповiдно до постанови КМУ Jф115 вiд21.08.2019 року, (в редакuiТ Постанови

Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 21.08.2019 J\]ъ7бs), та Порядку повiдомноi

реестрацii галузевих (мiжгалузевих) i територiалъних угод колективних

!оговорiu рееструючий орган з метою посилення iнформування

заiнтересованих суб'ектiв оприлюднюе 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 проведення угоди (договору) у вiдповiдностi з

ви\lогами законодавства (у разi Тх наявностi);

- перелiк пiдприемств, установ, органiзацiй, для яких с обов'язковими

положення колективнот угоди (у разi подання такого перелiку сторонами

угоди).
У зв'язку з виIIIе наведеним, та керуючись ч.З п.7 Порядку повiдомноТ

реестрацii галузевих (мiжгалузевих) i територiалъних угод, колективних

договорiв, просимо, при пред,явленнi на повiдомну ре€страцiю галузевих

(мiжгалузевих) i територiальних угодl колективних договорiв повiдомляти,

чи мiстить договiр iнформацiю, доступ до якот обмеrкено сторонами

договору вiдповiдно до законУ або ik рiшень (зокрема: конфiденцiЙну,

тасмну чи службову iнформацiю). У випадку наявноi конфiденцiйноi

iнформацii, просимо на протязi 2-х робочих днiв надати таку iнформачiю,

ti, ijl 2021^ р. р{
Н.Гладинець

надаемо згоду на оприлюднення тексту колективного договору

(угоди)(змiн та доповнень до них) на офiцiйномУ сайтi MicbKoi Ради,

/^l
av"rt/i: Li 202l р. Н.Гладинець



в

КОЛЕКТИВНИЙДОГОВIР

на 202|-2025 роки
мiж роботодавцем та виборним органом

первинноi профспiлковоi органiзацii

Мукачiвського закладу дошкiльно[ освiти NЬ 13

Мукачiвськоi MicbKoi ради

Закарпатськоi областi

Схвалений на зборах трудового
колективу 25 березня202I р.
Протокол}lЪ1



- _- |:.-,'. колективний дого.вiр локальни\4 нормативним актом, яким

____ 
__.:_r_ься соцiалъно_економ*ii, u"робничi, трулъвi вiдносини i на пiдставi

] - } зго.fжуютъся 1нтереси трудового 
_ 
i::"},":I :u роботодавця

.::_зсЬкоГо закладу дошкiлъноТ ЪЪвiти ]rГs 1з (далi закладу, закладу

_: |,,,_ . сторони домовилися про наступне:

l. Загальнi положення,

. 1. Колективний договiр укладено 202t-2025 роки,

.]. Колективний договiр ухваII:но_. зборами трудового колективу

-:,]_око-' ]rГs i "lд 
<<25>> берJзня 2о2I). BiH 

"Ьбу"uu 
чинностi з ДНя його

. ; _ эер.]ження <25> i дiе до ухвапення нОВоГО

l _ ...ктIlвного догоВорУ,

1.3. Сторонами колективного договору е: 
___:--л_ _ov.

_ роботодu*, в особi директорl мукачiвсъкого закпаду дошкlльно1

_:зtтtt Jф 1з, (даrri робоrодЬвецъ, Гладинецъ Наталiя Василiвна), який,

_:е_]ставляе iнтереси власника i мае вiдповiдНi ПОВНОВаЖеННЯ;

-виборнийорГан,,.рu"""оТпрофспiлковоТорганiзацiТМУi1:1:.:::'Т"
l:к.-1аду до-пiп""оi' o.uir" }l'9 1З (далi ] "р"""на 

профспiлкова органiзацiя),

якltiyt згiдно iз ст.247 кзпп украТни, ..?, 
,] З1 ]:, '1"^1' 'iч1'11-::Тl"

_iрофесiйнi спiлки, Iх права та гарантiт дiялъностi>> представляс 1нтереси

прачiвни*i" y.rurou" u 
"Eepi 

.rрuчi, побуту, культури i захиш{ас Тх, труДРВi:

соцiально-економiчнiПраВа'uiнтереси,оТрИМаВшинацеВlДПоВlДн1
повноваження вiд трудового коJIективу,

|'4.РоботоДаВецЬВиЗна€ПерВинНУпрофспiлкоВУорганiзачiюсДиниМ
повноважним представником Bcix працiвникiв в колективних переговорах,

1.5. Сторони зобов,язlzЮТъся ДоТриМУВаТис.ъ .оl]Тllо.о ПарТнерсТВа:

паритетНостi преДставницТва, рiвнОпр:l:Т],'торiн, взасмноТ вiдповiдальностi,

конструктивностi i аргуменrо"urпо.ri як пй:u. ;:р,:"".-:ч':jконсулътацiй) для

укладення колективного договору,*_,:,_т1_: yuо'о змiн i ДОПОвНеНЪ] ТаК 1 ПРИ

вирiшеннi Bcix питанъ соцiалъно_економiчних i трулових вiдносин, що виникли

"""1.;:il""rхтJ;;;1оп.п,"uногодоговору.поширюют::]::, j::.T:;:::"1_,"
установи. Пiд час шрийоrу ,u рооо,у ,рuчiвники повиннi бути ознайомленi з

коJIектиВним догОвором' : rовiдно до Законiв УкраТни <<Про

1.7. Колективний договiр укладено вlдпоtsIлн" л:*-,:;:_ " 
_,*т,..rт..,

колективнi договори та у,Й"u, <Про соцiалъний дiалог в YKpaTHi>,

Генеральноi,ГалУзевоiуГод,УгодимiжУправлiннямосвiти,кУЛъТурИ,'Y:-уоi
та спорту Мукачiвськоi мiсъкот рад" ,u йупuчiвсъкою мiсъкою органlзацlсю

Профспiлки працiвникiв освiти i Ъауки УкраТни, <Закону про ocBiTy>, <Закону

про дошкiп""у b,"i,yu, iнших закоfi одав:*"j 
:*,'" 

УкраТни,

1.8. Змiни i доповнення в коJ]ективнии договiр вносятъся з iнiцiативи бушъ-

якоТ iз cTopiH пiсля ,,роведення переговорiв (консулътацiй) i досягнення згоди

набуваютъ чинностi пiсля схвалення загальними зборами працiвникiв,

1.9.ПропозичiiкожноiiзсторiнПроВнесеннязмiнiДоповненьУ



. _..3кII1вний договiр локttлъним нормативним актом, яким

: _ 1 :,rцlаlьно-економiчн; виробничi, трудЬвi вiдносиrи i на пiдставi

_ _i;\ юТЬсЯ iнтереси трудового колективу та роботодавця

:. . - Jl заL-Iаду дошкiльноi освiти Ns 13 (далi - закJIаду, закJIаду

- :.]Hl1 .]о\{овипися шро настуIIне:

}дгд-tьнi положення.

.'. tr.l С КТИВ ний догОвiр уклад gяо 2021,2025 роки,

Ко.lектrвнрй договiр ухвапено
ýoJ -\9 / ts|л \\Ja D 

"4t-{/ylc,t,z\ъ/
i дiс до ухваJIення нового коjIективного

в ходi його виконання.

внрй доiовiР ухвапенО зборамИ трудовогО колскIиIJу

в|д <<ёЛ> , , ;- , ^ \. BiH набувас чrаrпrостi з дюI Його
колективу

-: Сторонами колективного договору с:

- :оботоДавеI{ь, В особi директора Мукачiвського закJIаду дошкlJIьноl

_: _,: _\s 1з, (далi - роботодЬ.*, Гладинещ Наталiя_ Василiвна), який

:;-,-тав.-lяс iнтереси влас*пдка i мас вiдrrовИнi повноваження;

- виборr*rй орган первинЕоi профспiлковоi, зlтlтi1л_Y*1;ж:1?х
,-,#Ё#ffi";ffi*i';"йЪ (дйl ] r*р"-оrа гrрофспiшсова оргШriЗаrй),

d згiдrо iз сх.247 кЗПГI Украrrш, от.ст.37, 38 ЗаконУ Украiни <<ГIро

щофесiйяi спiлки, ix права ru Ъuрйii дiяrьностil> представJUIе irтгереси

щачьшшсr" у.Йови в сберl праlч, побугу, куJьТУРИ i ЗаХШЦаС 'i,ЗIl"ji;
соцiаrьно-економiчнi црава "u irrгереси, отрим€lвши на це вrдпOвrдн1

повновtDкешU[ вiд трудового колективу,

|.4. Роботодавець визнас первинну rrрофспiлкову органiзашiю сдиним

повновzDкним предст{lвником Bcix прычвнr.жiв в колективнI,D( гIероговорilх,

1.5. Стороrш зобов'язуютъся дотрш{ратись соцiального партнерства:

парЕтетНо.ri rrр.Лсr*rоrr.uа рЬноправ"о.ri сгорiн, взасмяоi вiдповiдалъностi,

KoHcTpyKTlmHocTi i аргумеrго"u"о.'iяк пiд 
"а, "*р,говорiв 

(консулътащй) для

укJIадеш{'I колективного доrо"ф, BHecer*ri : у* змiн i доповнень, так i при

iйй.r*i Bcix rшrгаrъ соцiа-пьно-економiчнrл< i трудовшr вiдносиrr, що виникпи

пощирюються Bcix праr{вtшлсЬ
1.6, ПоложешUI колективЕого догOвору пошцрюru,t,ьuх г14 бvr^, rrуgr{шlцл.*

уст€}нови. Пiд час прlйому на роооrу ,rрuцьrо**повrдrrri буги ознйомленi з

колектиВним догОвором' 
liдно до Законiв Украrни <Про

1.7. Колектrлвrшшt договiр укпадено вlдIоЕ

колектrшнi договори та у.о!_r, кгIро соцiа;ьrrий дiа.tlог в yKpaiI1i)),

ГенеральноI, Галузевоi угод, Угоди мiж управлirцrям освiти, куJIътури, молодi

та спорту МукаЙ."поi мiсъкоi ради ,u'йу*""iвсъкою мiською органiзшdею

Профспiлки пршrЪшпсiв освiти i;"y* УкрЬirrи, кЗакону гrро ocBiTy>>, <<Закону

,rро до*оьну ocBiTy>>, iттгпlос законодtlвчrдr актЬ УщрашilL

1.8. змirш i доповнення в колектившй договiр вносятu.,т, iнiцiативи будр_

якоi iз cTopiH пiсля шроведенн,t переговорiв (консу*,*,"]лl_*:::::,ння згоди

набраЮтъ чиннСстi пiсля схв€шення з€гаJъними збор ами пр_ ацlвIIикlв,

1.9. Про'о.йi кожноi iз cTopiH шро BHeceHIUI змiн i доповнеrъ у



t

6

колеIgгивtшш1 договiр розглядаються спЬно, вйгlовiднi рiшення гlрtйлаютъся

в l0-деr*пй TepMiH пiсля iх отримшrня iшlrою стороною.
1.10. Жодна iз cTopiH не мае шрава протtrсм TepMiHy дiТ колективного

договору одноосiбно ухв€tлювати рiшеr*Iя, що змirшоютъ його норми i
зобов'язшпrя або прlшlллtlлотъ ix вrжонання.

1.11. Переговори щодо укJIадення нового кOлективного договору на

насгушlrй TepMiH почин€lються не пiзнiше як за 3 мiсяцi до закiнчення строку

дii колективного договору.
1.12. Первинна гrрофспiлкова органiзацiя зшсладу в п'ятrадеrпrrй TepMiH з

дIя пiдшисання Колёктr,вного договору (змФ подае його на повiдомну

ресс-грацiю та У lротIскневий TepMiH з дrrl реестрацli забезпечус доведешUI

зйсту до працiвrшпtiв закJIаду дошкiльноI освiти.
i.rз. Сrороr* домовиJIись, що гrри змiнi власнrд<а закJIаду дошкiлъноi

освiти шшrнiстъ Колективного догOвOру зберiгастъся до укJIадешш нового.

2. Труловi вiдшосIлЕи.

2.1,. Роботодавець зобов'язуеться:
2. 1. 1.ЗабезпочитИ ефектlазНУ Дiяrьнiсть уст€lнови, вIФ(Oдячи з фактичrпоi

працiвrшпсiв устiшови. Затвердити ix за погодкеш{rIм

оснOвного та спецlЕtJьногообсягiв фiнансувllннll i рацiона-шьного викOристilнЕI оснOвного та спецliLJьнOr,O

фондiВ дJо Irilt"шцеш{Я резулътатрвностi роботИ устslновИ, полiгШенIU[ умов
i рацiонального

прilп i побуту гlрацiвl*шсiв. 
технiчноi бази2.|.2. Забезпешлти розвиток 1 змlцнення MaTepl€tJIbHo_

установи, рацiона.lьне використаннlI наlIвного yсT{ITKyB€IHIUI, технiчrшо< засобiв

навчаннrI, cTBopeHIuI ошгимil,JIьнI,D( умOв ДЛЯ ОРГаНiЗШДif НаВЧа.lЬНО-ВI/D(ОВНОГО

процесу.
2.|,З. Застосовувати

супллiнноi, якiсноi роботи.

заходи морЕlJIъного i матерiаJIъЕого стимуJIюванн;I

2.|.4.ЗабезпечrrгИ розробкУ lrосадовID( iнструкчiй дJUI Bcix категорiй
з IIервинною

профспiлковою органiзаuiею.
z.1.5. Оргшriзоврати систематичну роботу д.пя забезrrечення пiлвшценrrя

квалiфiкацii та перепiдготовки педагогiчIII,D( працiвrшкiв.
2.|.6. Вiдповiдно до зrUIвок забезпечити rrрацевлzlштуванIUt в ycTilнoBy

МОЛОДIlD( фахiвчiв за отриманим ними фахом, уклавши з ними безстроковlй
трудовlй договiр i встановивши педагогiчне наваЕтшкення в обсязi не менше

фифноi ставки. Забезпечити наставниIIтво над молодими фа:сiвцяшм, сцрияти

ix адаmацii в колектlшi устшlови та професifttому зростi}нню.

2.|.7. УкладаТи cTpoKoBi трудоВi договори лише у випадках, коли трудов1

вiдносиrш не можуть буги встчlновленi на невllзначеrшй TepMiH.

Не догryскати укJIадЕIнIя cTpoKoBID( трудовI,D( договорiв з працiвrrrшсами з

метою rx вшrробуваннrl. Не догryскати з iнiцiатши роботодавця переукJIаданнrl

безстрокового трудового договору на строковлй з приrмн досягненшI

гlрацiвнллком пенсiйного BiKy.
2,1.8. Звiлънення гrрацiвнlл<iв за iнiцiатlшою роботодавця здiйсrповати за



- _. : j_]нь ою з годою первинною профсIIiлковою органiзацiею.
_ l 9 прr.r розiрваннi трудового договору з iнiцiативи працiвника звa)кати

- : ".. цIо працЪник ма€ право у визначений ним TepMiH розiрвати трудовий

_.. _ з1! за вJIасним бажанням, якщо роботодавецъ не дотримусться
_: . ill_r_]3BCTBE про працю, умов цъого колективного ДОГОВОРУ, УМОВ

-: -.iЗlf\ а]ЬНОГО ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ.
] 1 10. Протягом двох днiв пiсlш отримання iнформацii доводити до вiдома

.]", -.rвого колективу змiст нових нормативних
_l., lцlg111 вiдносин, органiзацii працi.

документь, що стосуються

2.|.l1. ПопереджатИ виникнеЕIIя irцЩiдуа-тlъrшос i колективIIID( трудOв}ж

щiв (конфлiктiв), а у випадкtж iх вшпдсrrеннll забезпечрати вирiшення

вi.щовiдlо до Закону Украйи кПро rrорядOк вирiшення колективIilD( ТРУДОВIlж

сшорiв (конфлiктiв)>.
2.1.|z. СумiщеНня професiй (гrосад), розшIФешUI зони обсrryговуванЕ,I

заgтOсовУватИ за погодЖен}UIм з первинною профспiлковою органiзацею.
2.1.1з. Забезпечувати дотриманнrI вимог чинIIого зtжонодЕtвства щодо

повiдомЛеннrl гlршliвнИлсiв пр0 зацроваДження HOBIж i змiну чинних умов гIрацi

не пiзнiше "i* за 2 мiсяцi до iD( введешUI. Змiну, перегляд yftIoB працi

з :iirсr*овати за погодженням з первинною профспiлковою органlзацlсю.

z.2. Виборний орган первинноi профепiлковоТ органiзаuii
зобов'язу€ться:

z.2.|. ЗабезпеЧкги постifIнIй KoHTpoJrь за свосчасним введеш{ям в дlю
нормативнIлr( докумекгiв з IIитitнь трудовI,D( вiдносr.*r, органiзшдii працi.

2.2.2.Сгrрияти змilцrенrшо трудовOi дисrцлтlлiни, дотриманню правил

внуrрiшнъого трудового розпорядку уст,tнови.
2.2.3. Сгrрияти ilопередженню виникненIu[ як iндlшiдуальнIlDL . т.к i

колективIilD( трудовlD( конфлiктiв, брати }п{астъ в ix вирiшенн1 вlдповцно до
норм тIинного законодавства.

2.Z.4.He рiruпе одного разу на 2 роки гrеревiряти ст3}н дотримаш{rI
законодавства про трудовi книжки стосовно Bcix працiвшlкiв устirнови.

2.3. Сторони домовились:
Z.3.|. Сгrрямовувати свою дiя.гьнiсть на

ефекглшноi роботи закJIаду дошкiлъноi осв iти.
створешrя умов для стабiльноi та

2.3.2. Сшрияти напежному фiнансовому забезпеченню
освiти.

2.3.з. ВжlшатИ заходiВ щодО недоrrуЩеншI rrриfшяТтя законодttвчtо< aKTiB,

лсi загрожують звуженЕrIм прав i свобод громадян в гаlгрi освiти.

3. Забезпечеппll зайшятостi праuiвпикiв.

3.1. Роботодflвець зобов'язу€тьсfl :

3.1.1. Пiдтрrпчryвати чиселънiсть гrрафвшлсЬ на piBHi, встtlновленому

норматиВнимИ an 
-ar" 

MiHicTePcTBa осВiти i науки Украilшl длr{ органiзшцi

закJIаду дошкirьноi

!



навчtlJIьно-вLD(овItого цроцесу iз забезпечешш обов'язкового державного
ста}царту освiти, забезпечрати стабiльну роботу колективу, здiйсlповати
вrдвirьнешц працiвrшкiв тiльки у вI,Iпадку нагапьноi необхiдностi, зумовленоi
об'ектl,шtп,tми змiналли в органiзацii працi, у тому числi у зв'язку з лiквiдацiею,
реоргшriзатIiею, гrерепрофi;поваr*rям закJIаду, сксрочешцм чисельностi або
штату працiвrлшiв, неухилъно дотримуючись при lFOMy вимог закOнод€tвства
про цраIцо, про ocBiTy, умов IФого дOговору, но доrrускати економiчно
необrрунтованого скорочення груп, робочих мiсцъ.

3.|.2.Писъмово повiдомляти первинну профспiлкOву органiзацiю про
йrтовiрнч лiквiдацiю, реорганiзацiю, перепрофiлюванrrя та iншi змirш в
- 

-,, ,,"ii працi не пiзнiше, нiж за З (три) мiсяцi до запроваджешuI цих змiн.
: ::чнI1I"I перiод використовувати дJUI проведешш роботи, спрямованоI на
- - --;я рiвня скорочення чисеJIьностi (штату) працiвникiв.

_: : \- випадках виникнення необхiдностi звiльнення працiвникiв на
,- 5: п 1 ст.40 КЗпП УкраТни:

: ] i Зriрlснювати вивiльненнrl лише пiсля використання Bcix можливостей
_',;:..iчIlтIt осiб, що звiльr*оютъся, роботою на iншому робочому мiсцi, у тому
- -"._ за рахунок припинення трудових вiдносин iз сумiсниками, лiквiдацii
- ,.{ ;,i]ення тощо.

j 2.2. В першу чергу пропонувати працiвниковi, що влвiлънrlеться, роботу
,. фахолt, у тому числi на умовах строкового характеру або з меншим, нiж на

'.T aBK\l заробiтноi плати, rraBaHT€DKeHIfiM;

З.2.З. Повiдомляти шро T}D( працiвнrжiв, що вl.шiлъняютъся, службу
заftrятостi у встановленi законодавýтвом термiни;

З.2.4. При звirьнешri педагогiчFIID( працiвнlдсiв BlmirbHeнe н€lвант€Dкення

розподi-ltяти в першу чергу мiж прачtвниками, що мчlють негIовне нilвчzlJlъне
нzшантilкеннrI.

З.2.5.Забезпечувати црацевлаштув€lння педагогiчrrrлс працiвrшшсЬ з числа
зареестров€lнI/D( в службi зайнятостi на вiльнi i HoBocTBopeHi робочi мiоця
вiдповiдно до квалiфiкачifurих вимог, над€tютм перевiгу при IFoMy
вI,trIускникам пед€lгогiчrпп< н€lвчilJlънlж закладЪ.

3.3. Запучати до педагогiчноi роботи дцректора та методиста закJIаду

дошкiльноТ освiти на умовах погодl,шпrоi оIшати прац1.

3.2. Впборншй орrан шервlлнноi профспiлковоТ органiзаui'f
зобовlязу€тьсfi:

3.2.L Здйст*овати роз'ясrповiшьну роботу з IIитаЕь трудовI,D( гIрав i
соцiа-llьно-економiчtпп< iHTepeciB працiвнллкiв, що вl,шiльrrлотъся.

З.2.Z. Забезпечрати з€tхист гrрацiвrшпсЬ, що вl.tвiльняютъся, вiдповiдно до
чинного зЕконодавства. Контролювати надашш працiвшrсаI\d перевЕDкIIого гIрава

зtlJIишеншI на роботi вiдповiдIrо до вимог ст.42 КЗпГI Украfuи.
3.2.З, Не знiмати з профспiлкового облiку працiвникiв, що вrшiлъняються,

до iX працевлilштування (Kpi, влшадкiв подання особистоi заяви про зшIття з
облiку).

,



ш

33. Стороши домовшлися:
з.з.1. ЩЪ ,rр" звirьнеrпri з роботи за п.l ст.40 кЗпГI Украtrпа перев&кне

1пrвО Еа заJIиШ.Ь на робоТi ,rрЙ рiвrлш резуJБтатах праui i квалiфiкацii, oKpiM

rппащiв, передбаченIlD( кЗпГI YKpatrilr, надавати тЕкож:

3.3.1.1. - особаN{ гIередпе"сif*rо.о BiKy (1,5 роки до пенсii за BiKoM та за

.]1.-1\тою poKiB);
3.З.1.2, - працiвникам, в сiм'.яlс якIlD( с неIIовнолiтнi дiти та особи, що

\tають статус безробiтних.

4. Робочий час.

4.1. Роботодавець зобов'язу€ться:
4.1.1. Встановити на час дii Iрого колективного договору HopMtlJIbHy

трrшалiстъ робочого часу (40 годин на тшкдень), що не перевIдцуе встановлоЕу

чинниМ законодавствOМ гфо шpalso, а також п'rгидеr*rrй робочrй тюкдень з

.Фома вихiднlдли дшIми - в суботу i недiшо.
4.1.2. Режшл роботи та облiк робочого часу працlвникlв закJIаду

дошкiльНоi освiтИ встч}новJIюватИ згiднО з Правилами внrгрiшrього трудового

роrrrор"щу. Bci норми, пов'язаlti з ре>lшллом роботи, погоджувати до початку ix

заgгосуванIIJI з первинною профспiлковою оргшriзацсю.
4.1.з. Час початку i закiнчеНня робоТй, pe*r*r змiнноi роботи, розподiл

робочого часУ 
"u 

.1u.rц,111, графiки роботи, вiдповiдно до якpD( передбачаетъся

можлrвiстъ створення умов дJIя прЙому црацiвrшшами iжi впродовж робочого

днJ[ на роботах, де особшtвостi виробшлцгва не дозвоJUIють вст€lновити

вiдповiдНi перервИ i ,.4., встановJIюватИ Правилmшr внутрiппъого трудового

розпорядку дjUI гrратIiвшшdв закJIаду та погодд{увЕ}ти з первинною

l профспiлковою органiзапiсtо до 1х заrrровадкення.l --r-- 
4.1.4. Робочlй час педагогiчrпшr працiвтпжiв вrтзначати режимом роботи

закпаду i посадовими обов'язками, покJIаденими на HIЖ ЗГiДrО iЗ СТаТУТОМ i
правшlами внутрiшrъого трудового розпоряд(у устttнови.

4. 1 . 5. ГIедагогiчне навантФкешUI педпрашiвника дошкljьного н€lвчапъного

закпаду в обсязi менше тарифноi ставки встttновлюетъся JIише за його

писъмовОю згодоЮ, у пOряДку переДбаченомУ законод€tвýтвом Украtлl.

4.1.6. ТlашrчасоВе переведешIrt на irшlУ роботу, не обумовлену трудовим

договором, або на час проСтою здiйснювати тiлъки за згодою працiвrлма з

оIшатоЮ роботИ вiдповiдно до чиffiIого законодаБства.

4.|.i. У разi викориýтання неповного робочого дш (тr,жня) норму

робочого часу вI,Iзнrýати угодою мiж роботод€tвцем i працiвтllпсом. При IIЬoМy

не обмеiлсlвати обсшу трудових гrрав пplaTIiBHlK4 що праIдое на умовах

неповнOго робочого часу (ст,56 кЗпП Украiни),

4.2. Виборппй
зобов'язусться:

орган первипшоi шрофспiлковоi органiзашii

8

W,



] ] 1, Роз'яснlовhти працiвникам змiст нормативних aKTiB про робочий час
.:\1\ BaHHrI працi.
r ],2, Забезпечувати постiйний контролЬ за сво€часним i правильни},I

-,, _-,,\ BaH}UIM роботодаВЦем законодавства про прilцо, про ocBiTy, положень
: - - t] JоговорУ В частинi, щО стосуеться режиму робочого часу, графiкiв

: _ JtlTll. розподiлу навч€lJIъного навантаженЕJI та iнше.
-+ 2,3, СПРИЯТИ СВО€ЧаСНОМУ вирiшенню конфлiктних ситуацiй, пов,язаних: рL)зпоДiлом навчzlJIьного навантчDкення, режимом робочого часу та з iнших

.ilТaНb.

5. Час вiдшочпнку,

5.L. Роботодавець зобов'язусться:
5,1,1, Вr,rзначати тривалiсть вiдrтусток i порядок надаш{rI ix гrрацЬник€lм

установи, керуютIись Законом Укрлаiiпа кпро вiдгrустки), постilновою КабiнетуMiHicTpiB Украi[Ш вiд 14 квiтнЯ igg,| рr-У },Jb346 кПро затвердження ПорядкуЕаДаШUI ЩОРiШrОi ocHoBнoi ВЦГryстки трr.ша_rriстю до 56 **a"дuрrо", днiвкерьшlпл, педагогiчнrам, науково-педагогiчншrл працiвr11шсам освiти iНаУКОВЦЯМ> (iЗ ЗМiНаРrИ i ДОПОвнеrrrrями) та Постановою кму вiд 10 лиш{я 20тg
р, JФ694 кПро внесеншI змiн до Постанови кму вц 14 квiтrrя lgg7 р.М З46>.Надавати помiчrпп<ам вID{ователiв_щорiчну основЕу вiдгrустку тр1,1валiстю 28кшIеrцартпо< днiв (ч.4 ст.30 Зак9ну VKpiiпrra кПро дошкiлъну o."lryu;,

5,1,2, До 5 сiчтш розробn'ги, Ъо.од*й з первинною профсuirковою
оргаrriзацiею, затвердити i довести до вiдома гlрацьнршсiв графiк вiдгryсток напоточшrй рiц доryимашfi якого с обов'язковим як дJIrI роботодавця, так i дляпрацiвrшжiв.

. Про дату початку вцrrустки гrовiдомlшти гlрацьшша писъмово не пiзнiшенiж за 2 Tra:KHi до встЕжовленого графiком вцгтусток TepMiKy. Якщо TepMiH,вст€lновлеtпп1 для повiдомленIrI працiвrпшс4 бУде .rору**"о, то на вимOгУгrрщiвrшка переносити щорiчну вiдгrуотку 
"u 

ir-rrrt перй.
_ 5,1,3, Перенесеш{я щорiчноi вiдrryстки на iIйй перiод з iнiцiативи

роботодавця дошускати тiлъки в окремIж випадк€ж з дотриманIим поряJку,вст€tновЛеного ст, 11 ЗаконУ YKpairп,l ,<Гlpo вiдrтусЪкш. обов'язково
узгодкуватИ т€ке перенесеннЯ вйгrусток з первиннOю гrрофспi-lп<Oвоюорганiзацiею за наявностi гlисьмовоi згод{ працiвlп,пса. Забезпечрrгизuконод€tвчо встановлену регулярнiсть надllнIIlI вiдгrусток, не допускttючиЕенадаШur щорiчН,lОС ВЦГrygток гrовНо1 триваЛостi прmягЬМ двЬх poKiB 

'Ь"д.5,1,4, Жirжапц, що црilцоютъ в ycTaHoBi i мають двох i бiльше дiтей BiKoMдо 15 poKiB або ди:гшry-iшаrriда, uбо тим, що усиновили дитLil{у, caMoTHiMматерям, батьковi, що BID(oByc дитину без MaTeii (в тому sислi i'y 
"*uд*утрив{UIого перебуваш{я MaTepi в. лiкува-пьному зu*rrадi;, u rйоr* особi, щu *r"о"

дrгшry пщ опiку, надtlвати щорiчно дод*п,о*у ооцiальну оппачувану вiдпусткутрlшалiстю l0 калеrщарItlfl( днiв, в тому числi й тодi, п"о*.*й"u трлшалiсть
даноi вiдггустки, ЩOрiчноi ocнoBHoi вiдпустки та iтшгlж додаткавrа< вiдгryсток вcyмi перевиIцус 59 калеIцqрних днiв. За наявностi декiлъкох пiдстав лIя



Еqлlлlшr зfi}вшrcпоi вiдlусгlшл Гi загаllьна трlшалiсть не повинна пореВиIЦУВаТИ

17 rшrечпryшк дrЬ. При i( надшшli свягковi i неробочi дrr (ст.73 КЗпГI
Уlqlатнп) Ее врш(овувати (ст.ст.19, 20 Закону Украlrша <<ГIро вiдгryстки> З

}рахувашш змiн вiд 19.05,2009 року). Надавати таку вiдгryстку самотнiЙ
MaTepi, що BID(oBye дшI4ту без батька (г1,5 ч.12 ст.10 Закону YKpair*r кПРО
вiдцrусткш).

5.1.5. Надавати працЬнrшсашr, лсi шрщцоють на yмoBt}x неповного робочого
часу, у тому числi тим, хто перебувають у вiшryстцi по дошuIду за дитиною до
досtrнення нею трирiчного BiKy, щорiчrту вiдцrустку повноi трлшалоотi.

5.1.6. Безперешкодно надавати за бахсаrшrям працЪтпшсiв вiдгlустки беЗ

збережеrпrя заробiтноi плати у випадках, встtlновленlD( сr.25,26 ЗаконУ Украiшt
кПро вiдryстки>.

5.1.?. Вiдпустки без збережеш{я заробiтноi гшати надавsти працiвшшам
тiлъки за ix особистr,шчtи писъмовими заrIвами.

5.1.8. Час вiдгrустки без збережеffi{я заробiтноi rшати (ст.ст. 25, 26 Закоку
Украiшт "Про вiдгrустки" ) вк.iшочати в QT;DK, що дае прав0 на щорiчну ocrroBlтy

вiдгryстку (п.4 ст.9 Закону Украни "Про вiдгrустки" iз змiналли вiд2 JмстоIIаДа

2000 року).
5.1.9. Не догrускати роботу у святковi i веuiiднi днr. За;lуlення окремш(

пратfiвшпсiв до роботи у вюriдвi днi здйснrовати у BиHяITKOBIо( випадках,
передбаченID( законодtlвством, з дозволу первинноi профспiлковоi органiзацii
згiдио з письмовим н€кблзом. Роботу у вю<iднi днi компеЕсувати оIшаТоЮ В

подвiйному розмiрi або надаш{ям irrrrrого дня вiдгrочицку i огшатою роботи у
вruсiдrшпi деIъ в одинарному розмiрi за згодою з rтрацiвнlлсом з обов'язкоВим
вiдображеЕIIrIм IIитання rrро ксмпенсацirо в наказi про залу{ýш{rI ло роботи у
вrосiдlпй деIъ.

За вiлсугностi в наказi посипаншI на вiдповiдну коrчшенсацiю за роботу у
вlлсiдшй день сторони цього колективIIого договору домовиJIись вв€Dкати, Що В

даному в1.1гt4дку роботолавеIФ заIýцlав гrрацiвцика до роботи у вrлсiдпй день на
Bcix умовах, якi той висуне надалi.

5.1.10. Працiвникам з ненормованим робочллъл днем за особш,tвиЙ характер
прilц шри Hil;mHocTi коIIIторисних призЕачень надаýати (гrри надаr*ri ocHoBHoi)

чорiчну додаткову вiдгrустку згiдно flодажу Jrl'g 1.

5.2. Виборний
зобов'язу€ться;

орган первинноi профспiлковоi органiзаui[

5.2,1. Коrrгро.lшовати дотриманнJI роботодавцем зiконод€tвства про час
вiдrlочr*шу прщliвlпшiв i вццрвiдшж гrуl*стiв l.{ього договару, а також
вlарiшувати можJIивi конфлiктнi сrгуацii.

SJ.СторOшш домOв!IллIсь:
5.3.1. За працiвником, яклй зЕ€tходитьýя у буль-лсЙ вiдгlустцi, зберiгасгъся

його мiсцg роботи (ч. 3 ст. 2 3акону Украi'rшl кПро вiдгryсткш).

б. Oплата шрацi.



6. 1. Роботодflвець зобов'язу€ться:
6.1.1. ВNшвати заходiв щодо до,гриманн,I в закладi дошкiлъноi освiти

закOнодавства пр0 оIIпату прачi.
6.1,2. Затвердкувати штатrшй розюIад, а т{кOж змiнrл до нього за

IIогодкешшм з первинною гrрофспiдковоrо оргшriзаrdею.

6.1.3. При прrЙомi на роОо"У ознайом.lповати гryаrriвника пiд розгrrrску з

чинними умовilми оIшати шрацi, Е€UIвними пi.lьгами i перевагами, колективним

договором, правипi}ми внутрiшrъого розпорядку та .irшшчr чинним

законодilвством. При iх змiнi повiдомляти гlраltiвшlrса пр0 це fiд розписку,

6.1.4. Роботу працiвrппсiв оплачувати за тарифЕими стаýкаLш{, шосадовими

ФкJIадамИ вiдповiдНо до виКоrrучuноf роботи, за шосаДок), заJIежшо вц црофесii

та квалiф,rкацiir, "*аД*.ri 
i умов викOнуваноi iM роботи, Коrшсретнi розмiри

посадов}D( окладiв (ставок заробiтноi гýIатФ пршцвlдлшсiв визнач&ти н& acHoBi

ешrrоi тарифноi'.iЙ розрядЪ i коефiцiсrrгiв , Ъгrrrати шрац1 усТ.ШОВ, ЗаКЛаЦiВ i
оргшriзшriй Ьr.р*r* гмузей бюдкЕтноi сфери та вiдповiднlо< нормативнID(

йь MiHicTepir"a о."Й i науки Укваirм (в oKpeMlD( випадках - MiHicTcpcTBa

охорони здоров'я). К9*ш.пеуl посiдовi о*ади 
-!:rт::аробiтноi 

гшати)

встановлюютъся на пrдстав1 накЕву з урахуванням дiюIII,Dr квалiфiкафйштru<

вимог (з цодаJIьшою атсстшдiею або тарифiкачiсю вiдшrовмо до чIдIного

законOдавства).
зважати, що вiдповйшгькiсть за сво€часне i шравилъне встановлýнн,I

шрацiвr,шшсам cTttBoK заробiтноi Iшати (посадовrо< окладiв), обчислеr*rrя

заробiтноi гшати поклада€тъсfl на роботодавшs i головного бухгалтера (п,6

IHcTpyKuii про порядок обшлсленrrя заробiтноi IIJIати прашiвнlлсЬ освiти),

6.1.5. Погодtжувttти з пýввинною гrрофпiлковою оргаяiзаltiсrо форми i
системи оIшати працi, норми працi, уrо"" *сrаrrо*лешUl та розмiри н4дбавок,

доIIлат, премiй, винЕlгород, irшrюс заохочув{UIънIDL_ компенсацifшID( та

.чрrurriruй вицJtат вiдповiдно до Gт-15 3акону УкраiЦШ <<ГIРО OIIJIаТУ ПРМ)),

б.1.6. Вишrачрйи пршriвникам заробiтну плату за мiсцеut роботи двiчi на

мiслF:
+ ав8нс 15 числа i остаточний розра)ryнок 31 чЕсла з дотр$мtшнrш

промiжку часу мiж rщлдл виIIпатЕlми, що не перевиIщуе 16 календарнш( днЬ
У тrас BиIIalKtlx, коли деЕь виIIпати заробiтноi rшати або авансу опiвпадае з

вmtiдrшлм або святко8им (неробо,шшrлf днем, заробiтну плату (аванс)

виIIпачувати наIIер едодн1.

Вишlату заробiтвоi плати через установи баrшiв здiйсrповати лише на

гliдставi особистrшq шиýьмýвIе( заrIв пращвниIfiв,

6,L.7, Заробiшту гIJIffгу за весь rrерiол вiдrryсткп (а також матерlаJIъIry

дOпомогу 
"u 

оuйо"оеrоr"j виIшачрати гlраlчвникам не пiзнiше нiж за 3 днi до

почетку вi,щ.rустки (ст.115 кЗгlГI Украiш),
o.i.B. При порушеrшri TepMiHb виIIJIiilти заробiтноi шlати з об'сктивнIФ(

шриt{ш{ **u"у"й ш нсrайно пiсля ЕадходжешU{ коштЬ Еа p€DryHoK

першоtIевгово:
-особашr, звiльненрtм iз навча.JIьного закJIаду (вiдшкодування

--.



,i, 
.

заборгованостi, розрахунок, вихlдна

вlтплати);

доЕомогаф гаршrгiйнi та компgЕсацiЁrвi

iнвалiда;
_ вtIителъаъким сiм'ям; р ,___Ё__ Ё*
- працiв;; у разi iхlъоi хвороби абg хвороби блжъtшпr рсдrllв,

пiдтвердкеноi вiдrrовiдш{м м9дшrнr,пл виýновком ;

- у вип4дку cMepTi близъкrоr родичЪ ,щ_llз*u
6.1.9. Атестацiю педагогiчrпш< чрашiвrшкi1 проводIз вiдповiшrо до

типовото поJIожýння гро атестадiю шедагогiчrшц< гфащiвrrrrкiв Укршни'

затвердд9ного "**оnл 
й*"r*ЙЙu "."ir" 

i науки YKpailM вц 20,12 2_011*_I:

14?3 <Про зffrвердження ,*i* до Тr,шlового шопожеш{я про атестацlю

гlедагогiчrшсrr пршriвнекiв Украir*ш (зареестроваII0го в MiHicTepcTBi юст}щii

УорЫ* t0.01.2-012 р- заNч 14/20327) 
ffiдвlryт!яI!аrъ,ттся пепвиннс

6.1.10. вй"й * обов'язковому порядку $lслсrавн!{ка 
первиннс1

профспirrковоi органiзацi до складу *".чiy:i KoMici1,

6.1.1 1. НаДавати коЖномУ прачiвrшко.вi робоry що тарифtкУеТъся За

категорiоофозрядом)УстаноВJIеЕоюзанаслiдкамиаТестtшЦ1.
6"1.1?. ЗабезшечЕти п*рrодпп*о* (нg рiдшg Фдного разу на п'ятъ poкiв)

пiшлшtgшш квадiфiкацii педагогiшшоr rршlьmшiв, rараrrгуючи iьц Ери IýoMy

вiдповiдНi пiлъгИ i *о*r.*.йi (збережешrя середъого заробiтку, olm€tTy

витрат на вiдряддення, у тому щrсдi BapTocTi проiзiу, оgi:у jР::х-,тч
до чиннога зtконодавства- Забезпечити 0шпату прац1 працlвцикlв, як1

здiйсrшоють замiтту будь-яклос категорiй тиýrtlасоtsо вiдgуfiflх шрацiвrпжiв,

6.1.13, За&зпечувати виIlпату доIшат за:

звiлънеrпrя вiд ocHoBHoi роботи - до 50Уо;

заВикористанн'tВроботiдезинфiкУючлжзасобiв,аТtкожЗа
гrрибr4раlшя йriйъ - 10% посадовоrо окладу (без проведенн,I шри цьому

атестацii робочшr Micrp * пocTElEoBa KaбiHeTy-MiHicTpiB Украiтшл 30 сергпrя

2аа2року Nч 1298),

роботу в giщрй час _ 40%(згмо Галузевоi уголи)i

ЗазначенiДоIIJIаТиВýТаЕоВJIIоВаТизаOбов'яЗковrдчrшогоДкеш{ямз
первиIilrою rtрфспiлковоrо tргшriзацlgю (ншсаз Мiнirгерстtsа sýвiти i науки

Y*pan* ýЬl ШЪiд 24 :rrотого 2005 року}, Ё__rлr'-тm, ттА 2 D

6.1,14. За час простою, зуN{овленого виникненн,Iм не з вини пращвIIика

виробшт.rоi сигуачii, небеЗпе"""' й *" або здоров'я працiвry:lуali
якi ftого отачуmтъ, i па*кошшlнього шрирOднOго сsрЁдовишlа, за шраItrlвникоiд

зберiгати .*р**йuчроСt оп (ст.6 Закону YKparlи кГIро охороЕу гФilр)),

6.1.15. Забезпечlлти свOсчасне i правишне вст{шовлення та виIIпату

гrршriв,лшсам заробiтноi ш:rати з урtlхуванням змiшr розмiру MiHiMaлbEoi

-caMoTHiM матерям, щ0 виховуютъ жrгш{у у вiц до 15 poKiB або дтшшry-

: або збirьшеrтня об'ему

вiдсугt*ого r_rрашiвrшка без
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заробiтНоi 'шагИ 
qrr*ý; роботк, ocBiTц r_gшriфiкщiйшоi категорii, пqчgýцш(

звань, доIIJIttти за пpecTI,DKHicTb та iH. (п.6 lHcTpyKrrii гро порядок обчислешrя

заробiтноi плryи праuЪrшшсiв освiти)- 
-_ л-_ , *л . 

, без зволiкаlrrrя- l 
При змiнi poibлipiB тарифшо< ýтавок i посадовrос ок}I8дlв

видавtIIи "**" 
гrро здМснЬ,цlя вiдгlовiдшоr пер"ерахУrIк1: '- 

--: --,
6.1.16. Зu р#Й в шкiдлrшLD( умOвах працi за HarIBHoETi коштiв прсвадrги

допJrати ло",чр*6iй ставок i посадýвю( окладiв у розмiрi 12% тарфноi ставки

(посадового о*ЬУ) згiдно з додатком N9 9 д0 Iнструкцii lryo порядок

обчисленrrя заробiтноi гшати 
"рuцЬrо*iв 

освiти. ощIffry умов гrраui на кожномУ

puc-o*o*y *й здйglffýвr_п{ на.пйqтаsi aTegamr роботшl мlЁIIь.

б.1.17. Здiйсr*овати цремiюванrrя црацiвrшкiв вi,щlовiдно до Положеrпrя

про прем*"*r"" frодаток l,rbS * Положеr*rя про премitораtшq),

6.1.18. ВшшlачУвЕUIИ о*дu.оii"r** ,rрuй**u* вiдlовiдно до п,1 ст,57

Закону Укршни <Лро ocBiry>; 
к д0 посадового- * надб€rвкLt за висJfуry poKiB щомiсяsно у вlдсо*з

окJIаду (ставки заробiжоi #аr!r) з€шý]кно 1ц 
grаry пЕдагоriчцоi робсги:

понад З porM - 10%; понад iO роНв - 20.%;пOнад 20 poKiB - 30%;

допомогу на оздоровлення у розмiрi мiсяT ного посадового окJIаду

{ставки зароSiйi rшпм) rrpи нqдаIfi{i щgрiчшD( вiдпуgток;

щорiчнУГрошоВУВинагороДуЗасУмлiннУпраIцо,ЗрilЗкоВеВиконЕlння
службовшr объв'язкiв у розмфi до одного посадовог0 .кJIаду (ставки

заробiтноi гшати) вiдrовiдно до ПоложеЕня, розробgеуоry за погоджеш{ям з

перви}ff{ою гтрофспiлковою фгаяiзачiею {ДОЛаЮК*:U__;_}.""*:"*)_,_*л_л,,,

6.1'19.НегтрrймаТиВоДносТоронньомУПоряДкУрiшень,щозмlнЮюТъ
вýтаIIовленi чшrшtм закоЕодавствоIи та цш{ кол9ктивIlиь{ договором умФви

"*1:rЗfr*Ь.r*о"*вати працiвншсам надбавки до заробiтноi гшати за

яаявgостi коштъ:
високi досtrнsшlfi в роботi:
***о** особдlвОЪ**r*Оi роботи (на час ii виконаr*rя);

складrriсть, нilIруженiстъ у роботi,
звахqатц, й ,рчЫ"й розмiр зазначЕý}D( надбавок дJи оýIого праII1внл,Iка

Ее повин*" .rйЬ*йй u, iож посадового окJIаry (СТаВКИ ЗаРОбiТНОi ПЛаТИ)'

Коrшретrшй розмiр Ьадбавок встановJIювати за шогодкешжм з первинною

гrр офсгliшсов ою оргfi {iзшriсю,

6.1.21. Вrшlачрати надбавку педагогiчнлшчt rrрацiвrшшам за ttрестI,пкнlсть

педагогiчноi працi в максималъному розмiрi - до ЗФyа посадового окладу

вiдповiдно доЬ"r**и Кабi11ету Мi*пфЬ Украiни *ц 11 сiчня 2018р, Ns 2з,

6.2. Вшборний
зобов'язу€ться:

6.2,1. Здiйсrrювати

орrап первшпноI шрофспiлковоi органiзаuii

конrролъ за дотрIАлаш{rtм у закrrадi законодавства про

оILцату прачi. ..л_,'-,,пт плп.\п.rлгL{
6 .2.2. Сприяти наданню працiвнrпсам необхiдноi консулътативнот допомоги

i пllIань оп,lати прачi.
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б,?-3' IнiцirоватИ IIЕташ{Я прС заЕrIенн,I дС дисцрrшiнарноf,

aMHioTPaTpmHoi, мвrгерiаЛъноi вiдгrовiдалъноотi вiдповМо дс щ{tтЕФго

законодавства осiб, ви}I*I}D( у HeBlкoнal*li вимsг закоI{одавства tIро оIшету

цр€Е$, умов Isого кФýектив$ого договору, якi стосуються опýатЕ гrршi,- 
6.2.4"Гфедставляти irrгереси гlрацiвшша Ери р9lччдLйого трудOвOго

спсру з оIшати Йацi в комigiiЪо 
'рудов'D( 

спqрtж (ст.226 кЗпfi Уrсраtти).
' '6,2.5.Пp€дgrавляти 

на fiрФхffil{я rrрацiвнлшt* його ifiTepecя з IIЕfа}rь 0IIJIaTи

шраф в оулi.
6.2.6. Звертатися до орг{lнlв црокуратури, дýрчавн9i iнспекцii гlрачi щод0

наяввоgri пopyIIIgHb законодавýrва про ошЕту працi та iшшою rнфшрмапrсю (Ёт,

19 Закону Укрални <Про црокураryру), ст. 259 кЗпIIУ Украrш)

б.3. Роботодав8ць i вшборжпй оргfi$ шервнняоi шрофшiлковоi

оргашiеяrrii сшiлъшо зобов'язуються
6.3.1. СвоечаgЁо iнфорптувffrи трудовлй кOfi€кrив про HqpMtrfIвHl акти з

IIнтань заробiтноi гшатя, сgцiйЁо-ехономiчrшt пЬьг, пеrrсifu*ого

забезrrечет*rя, а тако7к забезпечиrи гласнigгъ yIltOB оIIJIати пpmli, ЕорящУ

виIIпати дошлат, надбавок, винЕгород, гrремiй, iнlпшr заохочуваJьнI,D( або

компeнcardfuж ЁиIfrЕт.

?. Сgцiпльgt}*трУдовi шiпыrr, гаршrтi'd комffеIIýецiL

7.1. Роботоддвецъ зобпв'язустьепi
1 ,l.|. СuриятШ забезпечеIfiffС Bcix глрацiвнлжiв зýепаду ЕlдгIовцIrими

yMsBilME ffрацi.
7.1,2. 0творювu[ти уN{ови дJlя проходкешшI педшоrами-жlн*Еtми, що мtlютъ

дiтей BiKoM до 14 poub, KypciB пiдвшцення квшiфiкачii i перепiдготовки за

мigцýм проffiffiя без нагlршлýння ix у *iдряджешя,
1.1.i. СтryrлятИ працЪнШtам В IIрItsначеннi 1М пенgiТ за висJIугу poKiB i за

BiKoM"
?.1.4. У виII&дку зФ(BФювsýня г*едагогiчяюr ЕряII,1вIIIж1в, яке

унеможЛLIвJIюе викOнаШ{я ними гlрофесiftrюс обов'язкiв i объ,rежуе перебувахЕя

в .ryfrячому колякrrшi або типтчаgовOrо Ilерsвffдýнýя з lýil( або iяжll+* обшавин

на it*пу робоrу, збсрiгrги з€} ýtlми пýгrередrtiй *ередriй за_фiток. У разi

хворобй або 
-калiцгва 

попереднiй середнй заробiток виIшачрати до

вi.щовлевrrя працездатностi або вст€lIк}влення illвалiдностi (ст,5? Закону

YKpaMr кГIро oýBiTyD).
?. 1.5. Створrтги у закдадi Kitn**aTy п$,ю(ологiчяого розванта}кеI*rя.

7,1-6- Забезпсщши цра*Oве навцаýЕя гщшriвнлшсiв iз зшуrеrшя фахiвчiв
IIрt}вtr}&чисýшD( i ilшшшл органЬ в гал*узi ýр€ва,

7 .|.1. ОргаrliЗовуватИ lщЯ педагогiчrшшr гщаrrЬryшiв закJIаду Qемlцари,

коифе,рШrцii i Iмтfrllь, зflкý*r1дву;Ётва rrро ocBiry змiату освiти, перýдовgг0

пgдtrогiqfisгФ доýвiду та fuше.
7.y 8. Сттриrпл вирiшенrrrо IlиTEIrть про lтадшfiш реабЫтаtiйшпс rryтiвок на

лiкрашlЯ гФЬшйц якi ilx потребують, дирекцiсю Фонду соцiалъного
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cTpaxyBaHIU{ з тимtпtсовOi втр аrи працездатЕOстi.' 
i .l.g. СгryиятИ органiзацii лiтrьогО оздOровлеш{r[ дiтей краuiвнlшtiв

установи, використовуючи додатковi acшlTyBtlHHrI за paDryHoK заJIу{ен}il,( KOIIITIB-

1.2t Вшборншй орг&п шepBllнHoi проф*шiлковоi оргашiзпrrii

зобо*'язусться:
7.2,\. Сгrр*tжн оргаяiзачii саrrаговfiо-хурФртиsrт лlкув&Ifi{я, оздýрФвлgнЕя

та вiдrочитпсу членiв первинýФi прфспiлковоi органiзаuii та Ix сiмей.

7.2.2. Забезгtечкги проведе11ня кднiв здоров'п>, виiзщ ilа природу.
,1.2.З. Орrанiзовуваrи вечори вiдпочлшlgr, шрисвяченi шрофесifшrам,

заг€lJь}Iодержавним святаI\{ та iH. iз загrрошенцям ветораяiв працi.

8. Охоропп прtui i здоtrюв'я.

8. 1. Роботодfl вець зобов'язу€ться :

8.1.t. До початку Fоботи гrрат{iвtшши зе уклqдýним трудовI,ш4 дOговаром
првести з ним необхiдr*rй iнструкгмс, роз'ястilrги пiд розгtиоку його гIрава,

оЬов'язки, iнформуват$ IIро умови гrршIi, гIраво ца пiльги i ко*шlеlюацii за

роботу в особливrос, шкiдливIФ( yмoвtlx вi.щtовiшlо до чинного зtконод€lвства

про sхФрону rrрачi i lрого кsлsктивнýго договору
8.1.2. З&зглеqжи нахежнrqЁ cтglн будiвеяъ, СýфУД, гlрl,***irцеrь,

устаткувitшш та конгроJъ за ix текriчЕим cTffIФM.- 
8.i.3. СтвоРюватИ в зак.шадi в цiлому i на кожному робочому мiсцi здоровi i

безпечнi умсви працi вiдrrовiдно до вcTalroBJIegID( Есрм.
8.1.4. IIршшачЕти поýgдOвю( осiб д.шя забезпечешýfl вирiшення ко}шретнIý(

IIитань охорошI прfiIl, розроблrги i затвердrги iнcTpyKчii кро rx обов'язкlъ пpilвa

та вiдповЦадънiстъ за BиKoH€lIш*ll пок.}IадешФ( на ImD( функuiй, забезпечити

нItвчання (гrеренавчашrя) з IIитань охоршrи ilращ.
8.1.5. ОргаlазУваrИ ýýоgчаgне i якigпе розслiдувfiн}Irl lIflцаснIФ( врrгl4днiв на

вtryоftмцт*i, прфсifiжж зsхвqр,ювal'tъ вiдповiдко до вЕм8г ч}lr**{жý

зЁшонодавства цро охорýну прачi. Не догrускати tфоведення TtlкI,D( розслiдувшlь
без ylacTi тlредставнr*сiв первинноi щофсгriлковоi органiзацii

8.1.6. Забезпечrги yc}пIeHrтT IФl{!tиЕ, що викIIикfrотъ нсщасш виII4дки,

грофесiйrri захворIоВан}{rI та здiйсlшrги шрофiлалстиsgi зФ(оди дJIя tx
IюilередкеIil{я, у тсму числi i Tlo<, що виявдепi комiсiями за пiдсуншами iх

розслллувtlкЕя.
8.1.7. Прово&rги атеgтшdю робошоr Miclр за умоваh,Iи гryачi. ознйомрrги

rryаriglffкiв з результsтgми rrЕrтшdi iur робочюl мisrý пiд розгrrrску. Своечýýýо

uдifur**аrи й+гш*ту зý Еsýпр}iятллвi умо*н гrр*ri з* жа*лiдкаж* атестацit

робочшс Micrъ або оцirша умов пршli особапл, безпосередfiьо заЁlrrятrml на

роботаЬ шередбаЧенюr вi,rшовiдпашц rrереяiком профсiй (,Щодаток Nя3),

iнстрзкцiею flро порядок об.rислеrrrrя заробiтноi rшати rrрафвшtкiв освiти.
-g.t.B. 

ЗабЬrcwrгД шровýдешц цошеред{ього (гrри прлйомi ша роботу) i
перiодтчнlD{ Mед{EIHIо( оrдядiв гrрапiвlшкЬ, а також що, рiчного обOв'язкового

медшIнФго огJIяду осiб BiKoM до 2l року.
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Користуватися правом притягнешUI до дисциплiнарноi вiдповiдальностi у
встtlноtsЛеномУ законом порядку працiвrшжiв, що ухиJUIIоТъся вИ прOходже}*UI

обов'язкового МеДI4ЦНого огляду, а тrtкож забезпечrдти вiдсторо}{еш{rl iх вiд

роботи без зберженнrI при IФому заробiтноi плати до проходжен}uI медогляду.

8.1.9. Забезгrечити вiдповiдно до санiтарно-гiгiснiчнtос нOрм

темпераТурrпrй, повiтряний, свiтлgвий та водний режиrчrи в ycTaHoBi,

B.t.to. Дналiзувати стан з&хворюваностi в ycTaHoBi. Забезпечити

виконання лiкарсъкlос рекOмешацiй для йоrо знюкеЕ}UI.

8.1.t1. ПровестИ навчаннЯ та шepeBipKy знань з питань охорOни працi

працiвнллlсiв, заfuiятrо< на роботах з гriдвищеною небезпекою. Не доrrускати до

рьбоrи осiб, що не пройш.lшl iнструктаж з охорони, црацi i технiки безшекr,r, а в

необхiдl*ос випадках - навчаЕнlI та перевiрку зЕань.

8.1.12. ,.Що 01 жовтнrI забезпечити виконання Bcix необхiдних заходiв для

пiдготовки закладу до робот}I в зимовI/D( умовt}х,
8.1.13, Надавати предстttвник€tм перви}Iноi профспi,тковоi органiзацii з

охорони прачi необхiдну iM iнформацiю з ll}ffaнb }ъ{ов, охорони працL технlки

безпеки, iанiтарнО-побутовогО i медичного забезпеченюI, витрати коштiв,

передбаченIж для здiйсЕеннrt заходiв з охорони працi. Свосчасно вживати

заходiВ длJI врахування гIоданъ та висновкiв, надавати аргумеЕтованi вiдповiдi в

7-денний TepMiH пiсля iх отримшrня.
8.1.14. Здiйснювати контроль за дотриманЕям працiвншсами норм i правил

охорони прачi i технiки безпеклt пiд час навч€tльно-вихов}Iого процесу та

роботи, а також за використанням засобiв захисту.
8.1.15. Вживати термiнових та rrеобхiднpD( заходiв д"ilя надання допOмоги

потерпiЛим прИ виникнеНнi нещаСrшх випадкiв В ycTaнoBi, За,ТУПrаЮЧll у разi
потреби аварiЁшо-рятральнi формування.

8.1.16. Зважаючи, що вiдшкодуваннrl збr.rгкiв, заподiяних працiвнltковi
внаслiдок пошкодження його здоров'я або у випадку cMepTi працiвнrака,

здiйсr*оетъся Фондом соцiа,чъного страхування вiд ЕещаснlLч випадкiв

вiдповiдНо дО ЗаконУ Украiни <Про загапьнообов'язкове державне соцiалъне

cTpaxyвaнml вiд нещасного випадку на виробшпдтвi професiйного

з €йворювання, якi сприч}lниJIи втрату працездатностi>.
* свосчасно ilередават}l докумеЕти Еа осiб, що потерпiли вiд нещасrпсх

виладкiв на виробництвi та профсiйних з€tJворювань, до

- ,1Ж'ffiЖ;"rr:Н{*rиками, що втратLши працездатнiсть у зв'язк1, з

до вiдновлення
iнвалiдами. У разi

роботи забезпечрттit
перепiдготовк}, та

орган первинноi профспiлковоТ органiзашii
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нещаснИм випаДком на виробниЦтвi абО профзахВорюванням, мiсце роботlt
/посаду/ та середню заробiтtту гшату на весь lrерlод

працездатностi або до визнаннrI ix в установленому порядку

неможлrшостi викоýанIUI потерпiлим попередньоi
вiдповiдно до медичних рекOмеrцацlй його
працевлаштуванНя, встанОвитИ гliльговi yцoB}r та режим роботи.

8.2. Виборншй
зобов'язу€ться:
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8.2.|. Забезпечити активЕу участь представникiв первиЕноТ профспiлковоi
органiзацii у вирiшеннi IIитань створення здоровIФ( та безпеч$их уý{ов працi,
псшереджеЕня випадкiв травматизму i захворrованъ, оздоровдення та
працевлаштування у випадку змiни стану здоров'я г,tрацiвникiв.

8.2.Z. Регулярно (щокварталъно) заслуховувати на засiдаrшi первлтл*lоi
профспiлковоi органiзацii роботодавl\я, вiдповiдних посадових осiб про стан
умов i охорони прщ1.

8.2.З. Захищати права гrрацiвrrrлсiв на здорвi i безпечнi умови працi. При
виrпшненнi небезпеки ддя житгя i здоров'я працЬнlжiв, а також тюL що
вчаться, вимагати пршIинеш{я вiдповiдIпаli робiт.

8.Z.4. Сшрияти роботодавlцо, гrервиннiй профсшiлковй оргаяiзачii i
державниL{ органаъ{ у здiйснеrжi заходiв д-гя забезпечення виконашffI в ycTaHoBi
вимог з€коцодавства Украiшл про охороЕу працi i здоров'я.

8"2.5. Внослrти прOпозицii роботодавцо про заохочення посадсвих осiб i
працiвlшткiв, а також стимулювilти iх за актЕвну учsýть у здiйснсннi заходiв для
подilшlеняя умов i охорони ffрац з врiD(уваýIrям мсжlIивоýтей первиrrноi
профспiлковоi оргаrriзацii.

8.2.6. Заохочення працiвникЬ здiйсr*овати з урахуванням виконанilя ними
норм i правил охорони працi i технiки безпеки шри виконаннi трулових
обов'язкiв"

8.?"1. Вноси"ги пропозlдlii д,rш пспередження виникнення ]\{ождивих
аварiйнrос ситуацiй, виробrмч8го тр€}вмsтизм}r i профз*хворюванъ,

i гrосадовими особами
Еитань охорояи Iцацi,профорганiзацii з

8.2.8. Органiзрати роботу для надення допомоги тр€tвмованим i хворим
працIвýикам, зскрема для вирiшення побутовлтх питаяь,
медикаментiв, oTpjrMaHE I сво€часноi медичноi допомоги.

придбання

8.2.9. СПРияти працiвникам у виконаннi ними зобов'язаЕь з охорони працi
та органiзувати вiдповiдншt коЕrроль.

8.2.10. Перевiряти виконаннrt роботодавцем
гlрогlозлщiй представникiв
дOмаг€шочисъ iх реалiзацiТ.

8.2"11. Не рiдIIIе 1 разу к} piK внIIФýI{ти к* обговщr**я тFудоgOго
колýктиву р€зуlьтати спiльноi робши щодо заSезпечення коЕгроjIIо за
oxopoýоlo пilffri.

8.3. Прачiвrrнкш зобов'язують€я:
8.3.1. Пiкггуватися про особисту безшеку та здоров'ц а також про безrrеку

ВiсХОванцiв, оточуючюr осiб в шроцесi роботи або пiд час знаходжеш{rI на
територii уст€жови.

8.3.2, Вивчати i виконувати вимоги нOрмативно-прaвOвих актЬ з охOрони
праui, прa}в}ша поводження з ycTE}TKyвaHHrtM i техвiчними засобами навчаннrI,
користуватися засобами колективнOго та iндивiдуЕlJlьного захисту.

8.З.3. Проходtлти у встановленому чин}il{м законодавствсм i роботодавцем
порядку ilотrереднi та перiодичнi медячнi сгляди_

8.3.4. Негайд,ло повiдомляти про небезпеку або яещаснi випадки
роботодавця або iншу посадову особу; вживати заходiв для ix попереджешIя та
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., riдацii; надавати цершу допомогу потерпiлим.

0

дцюму роGдlдt кФдýктIв}I0го дýговору.

9. Гараптiт дiпльшостi вшборпого оргашу первпшпоi шрофспiлковоi
щrmriзачit

9.1 " Рgбgж}д*вiвцъ заfuв'*ауgть€ý:
9. 1.1. УтРк*ратиGfi *ц будь-якЕх дiй, що моrкутъ вваlкатЕGя втруt{iшням в

стат}"тну дiяльнiсть Профспiлки гlрацiвникiв освiти i науки Украiни.
СТВОРИТИ необхiднi умови ддя HopMa.lbHoi дiя,тьностi гrервинноi

профспiлковоТ оргшliзацii:
НаДаВаТи примiщення дju{ проведеннlI профспiлкових зборiв i

засiдаrъ виборного органу первиннOт профспiлковоi органiзацii;
спр}[JIти друкуванню 1 розмноженЕю вiдповiдноi iнформацii;

9.|.2. НаДаВаГи д"пя здiiлсненюI коЕцролю ккиги наказiв, трудовi кнIDкки
працiвникiв, док)rменти щодо облiкlr робочого часу, вiдгryсток, заяви та скарги
працiвr*ткiв та книгу ik ресстрацiТ, докуI}fенти з тарифiкацil, атестацii
працiвrмкiв, вiдомостi та iншi документи з питань заробiтноi гlларr i T.i.

9.1.з. Головi i членам виборного органу fiервинноi профспiлковоi'
оргmIfuеЦii н4дffiаrи вiлънlй кiд Рб,оти час впродовк 2 год*т *а irакдеrъ iз
зберехtенtlям сqредrього заробiтку дJIя викснаIfiIrI громщOькrж обов'язкiв на
користъ трудOвого колективу, участi В консуjьтацiях i переговорах, в роботi
виборrпос гrрофспiлковlr( органiв" у топлу числi вшIцФ( за пiдпорядкуванням.

9. 1.4. Звiльrrяти прýдставтп,жiв трудовогФ коJfе,кгиву вiд роботи нзt
ttеgбхiffiffiй щiФfi дJlfi уIе&тi у кirетуаffiтflrж, MiTIfrII:ft& дf,моugrрftцifiх та irашш*
акцiях цртеФту, у тому чяслi з виiздом за Meжi устЁЕsви {вцповцн+го
наседеного гуlжту), пов'жшпФr iз захист,ом трудовIФ(, соцiагьно-екодомiчr*пr
ПРffВ Та iКГересiВ щаrдiвжiв оgвitи - ч,ýegiв щофстriшси iз зберек*нл*шк
середl*оi зароýiжоТ ýлаж.

9, 1 . 5. Надавати первиннiй rrрофспiлковiй органiзашii необхiдну iнформацiю
з IIитаIIЬ, ЩО стосуються змiстУ даЕого колективного договору, сцриrIти
реалriзацii rrрава Профспfuпшл на заюrст трудовLЁ( i соцiапьно-е*о"омi.ппоr пpilв
та iHTep*oiB r_ярМвтшшiв.

9,1.6. Не перешкоджати вiдвiдуванню та огляду виробничих, побутових та
1нших примiщень, робочих мiсць влtборним органом ilервинноТ профспiлковоi
органiзацir, перевiркам дотриманнlI законодавства ykpair*r про працо" охOрону
ПРаЦi, ollДaTy пРаli, ведення трудових Kци}KоK? нqдання, облiк i використrlннll
вiдпусток тощо, розмiшення iнформацiт первинноi rryофспiлковоi органiзацii в
ПРm,riЩеНIшх i на територii уст€lнови в доступних дJIя працiвникiв мiсцях,
СВОеЧаСнО (в тюlсневIЙ TepMiH) розгJuIдати цроцозицii первинноi профспiлковоi
органiзацii про усунеЕня виявлених ними порушень, в l{еЙ же TepMiH надz}вати
Iмсъмову вiдповiдь щодо вжитих заходiв.

9.1.7, Не змil*овати }rMoB трудового договору, не цритягати до
дисцигшiнарноi вiдuовiдалъностi членiв виборного оргаЕу первинноi

&3.5. НеСти О*обисту вrдцовiдалыriоть зёl ýорушення вимог, зазýетIеншх у

iб

l



профпiлковоi оргаlтiэщii а також члепiв koMicii з трудовIФ. спорiв без згоди на

Це' 
9.1,8. звiлънення членiв виборного органу первиннот гlрофспiлковоi

органiзацii, його голови, KpiM дотриманIш заг€lJtъного Еорядку, проводити за

попередньOю згодою даЕого виборного оргаЕу i вищого за пiдпорядкуванням

l

профспiлкового 0ргану.
9.1.9. Не допуýкати ilротягсм

звiлъrrення korшlrrнix члевiв та

10.3. Внборншй
зобов'язу€тьея:

10.3.1. Вимагати

року пiсля закiнчення TepMiHy обрання

гоJlови виборного органу rrервиrшrоi

гrрофсгriлковоi органiзачii з iнiцiатlши власника або угtgвновit}кеного ним

орг€}ну, KpiM *"rruдпi*, передбачеrrих ч.4 ст. 31 Закону Укра'iни кПро професiйнi

сrriлки, iх права та гарантii дiяльrrость. (зазначена гарантiя не надаеться у

випадку дOстрокового пршшнення IIовнOвФкень у зв'язку з нен,шежним

BиKoHaHHlIM cBoix обов'яiкiв як членiв виборного органу, або за власним

бажанняМ, KpiM випадкiВ, кол1I це зумоВхено станом здоров'я),

9.1.10. Вiдповiдно до ilисъмових з€uIв Irрацiвникiв, щ0 е членttми первинно1

профспi-глковоi оргшriзшцц щомiсячно i беiоrьт&тно утримувати iз заробiтноi

плати i перераховувати на рахунок членськi профgшiлковi вЕески не шiзнiше

IIастуIIного за днем виIIлати заробiтноi'плати дня.

9,2. Виборl*тй профспiлковий орган з обов'язуетъся використовувttти наданi

чинним зiконодавством YKpaTr*r пр0 шрацю, ocBiTy, а також цим копективним

договором IIовноваэкен}ц для зitхисту трудовlоi i соцiалъно-економiчнюс прав та

iкгересiв прачiв*lикiв.

10. Контроль i вiдповцальнiсть

10.1. Сторонш зобов'язуються;
10.t,l. СгrЬно визначати необхИнi заходи JцJчя оргаяiзачii виконання

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

cTopiH, так i спiлъно.' 
10.1,3. !ля контролю за виконанням колективного договору сторони не

рiдше одного р*у *u piK аналiзують i узагачънюють хiд його BpIKoHaHH,l, у разi

невиконанЕU{ oKpeMLLx ,ono***u здiйсrцоютъ додатковi заходи шодо iх

реалiзачii.

10.2. Роботодавець зобов'язу€ться:
10.2.1. Притягати до вiдповiдальностi осiб, винних у невикOЁанн1

зобов'язань (rrono*e*) цього колективного договсру, HeHaJteжHoMy

(невчасному) ix виконшrнi, порушеrrнi законсдtIвства про колективнi договори;

орган первиншоТ профспiлковоi органiзапiТ

вiд роботодавшя розiрвання трудOвого договору

(контракту) з роботодавцем закJIа*цу освiти, якщо BiH uорушуе законодавство

гryо грацо, Е€ викоНу€ зобоВ'язанъ цього кодективного договору, на пiдставi

1,7



й:,

ст.45 КЗпЩ УкраIни.
колективний договiр пiдписаний у трьох примiрниках, якi зберiгаються у

кожноi iз cTopiH i мають однакову юридичну силу,

за дорlпtенням трудового колективу

Щиректор Мукачiвського
закладу4tошкiлъноI освiти J\b 13

/dп//.t Гладинець Н.В.
(--rfr^"".,
\J

Голова виборного органу первинноi
профрпiлковоi органiзацiiТ
frИ// Козачок М.В.

--lrtд"rф -

l ,Щата <<25>> березня 2021 рок},
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Додаток 1

д0 коJIективЕого договору мiж
р,оботодавчем Мукачiвського зЕ}кJI4ýу
дошtкiтьлюi**вiж J&Iз
та виборним орrfi{ом первинrrоi
rrрофшлковоi
органiзtлlii на 2О21 а025 рки

ОРI€НТОВНИЙ IIЕРЕЛIК
поеад працiвшикiв з ýёнормовапшм робочп*r днем сиетемп Мiшiстертва

ocBiTH i паукш Украihш, якпм моrке падаватпся додеткова вiдпусiка

Роботодавцi установ i органiзацiй, ix заступники.

Економiсти, юрисконсулъти, практшrнiпсихологи, соцiологи, бухгалтери,
бухга.ltтери-ревiзори та iншi).

Технiки Bcix спецiальностей.

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

(

19
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Додаток 2
до кодективного договору мiж
роботодавrrем N{ука*iвдького закдаду
дот*тк,iдыюi ocBiTH ]вlз
та виборним оргаЕом первшпrоi
гrрофспirrковоi
органiзаrri{ на 282 | -2025 роки

пЕрЕлIк
РОбiт З ВаЖкшми i шкЦливимIl умовамп цр*цi, прII вцконаннi якцх

здiйснюсться пiдвишешд оплата

i. Види Робiт З вtDккими i шкiдливими умовами працi, на яких встановлюються
доплати в розмiрi да 12 вiдсоткiв:

1.130. Обслуговування теплових бойлернlс< установок в цехах (дiлъrтицях):
котелъних, турбirтних.

1.140. Газозварювальнi, газорiзалънi i епектрозварюв€ulьнi роботи, здiйстrюванi
у примiщенtшх.

|"146, Ремонт i очищенЕrI вентиJlяцiйr*оi систем.

1.147. Роботи, пов'язанi з чищеннrIм вигрiбних ям, смiттсвих ящлrкiв i
канац iз ацiйшrх колодяз iB, проведенIuIl!{ ix лезiнфекцii.

1,151. Прання. с\шiння i прасуванtul спецодягу,

1.152. РОбОти бi:tя гаряч}lх гL-rит. електрожарових шаф, кондитерських i паро-
масляних гlечей та irrmloi апаратiв д,ъI см€Dкен}ш i випiкання.

1.155. РОбОти, пов'язанi з миттям посуду, тари i технологiчного обладншlня
вручну iз застосранням кислот, .цrгу та iнших хiмiчrrих речовин.

1.159. РОбОти З хлоруваннrI води, з виготовленюIм дезiнфiкуточих розчинiв, а
також з ix використаннrIм,

1.1б4.Робота за дисплеями ЕоМ.

1.178. Забезпечен}uI i проведен}ш занrIтъ у критих IL,tавrlJIънlD( басейнах.

1. 182. Роботи на висотi 1,5 м i бiльше над поверхнею землi (пiдлоги).

.ЩОплати За несприятливi умови працi встановлюються за результатаI!1и



\r

атесташт рr_lбtlчii\ \flсцъ або оцiлцси умов працi особам, безпосередньо зайнятим
на роботах. пере:баченI,fх Перелiком, i нарахов}.ються за час фактичноi
зарЪятостi працlвнltкiв на таких робочlrх Micrцx або в таких умовах працi, яка
здiйсiilосться в1_]повi:но до дirочого законодавства про охорону гrрацi.

Прlr HacTr пнili раuiоналiзацii робочих мiсць i полiпшеннi умов працi
доLlатIr з\Iенш\ ються або вiдмiняються повнiстю.

На роботах з вzt?ккими i шкiдливими умовами працi доплати
встанов.Iюються до 12 вiдсоткiв посадового окладу (ставки), а на роботах з
особ:rlво важкими i особливо шкiдливими умовами праui - до 24 вiдсоткiв
посадового окладу (ставки).
Атестацiя робочих мiсrъ або оцiнка \\{ов прачi в установах i органiзацiях
здiйсшостъся атестацiйною коltiсiсю. яка створю€тъся наказом роботOдавця за
погодженняNl з профспiлковI.t\{ KortiTeTolt з числа найбiльш квалiфiкованих
працiвниrсiв, представнлrкiв профспi.rкового KoltiTcTy, с.пужби охорони працi

установи i органiзачii,
Атестацiйнч комiсiю очо-тю€ роботолавець або його заступник. Для

роботи членамi{ атестацiйноТ Kobricii можyть зiLтrIатися сгlецizuliсти iнших
служб i органiзашiй.

На пiдставi BttcHoBKiB атестацiIiноi KoMicii роботодавець установи,
органiзачii за погодженнял,{ з виборrтlшr органом первинноi профспiлковоi
органiзачii затверджус перелtк конкретних робiт, на яких встанOвлюеться
доплата за неспрlulтливi умови працi i розмiри доплат за видами робiт.

KoHKpeTHi розмiри доплат та тривалiоть ix виплати встановлюютъся
наказом по ycTaнoBi, органiзацii.

/,I



Додаток 3
до колективного договору мiж

роботолавrlем Мукачiвськяrо зжяаду

дшшrсiлъrюТ освiти }El З
та виборrrffi{ Фрfа$ом первшrжо1

гrрофспiлковоi
органiзшrii на 2021 -2BZ5 роки

сшисок
виробництв, цехiв, професiй i посад iз шкiллIлвими i важкими умовамп

прЪшi' зайнятiСr" пр"цЙншкiВ па робоТдх в якШх дас право на lltорiчну

додsткову вiппустку

(вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд 1З травня 200З року Nэ 679)

максимальна
тривалiсть
щорiчноi

додатковоi
вiдпустки за

робоry iз
шкiдливимrt i

важкимIt yмoBaмlr
прачi,

Виробництва, роботи, чехи, професii та посадиЕомер
позицii

Кухар, яквй прчrое бiдя тrдити

Оператор пральних маш},{н, зайнятлrй на iнших роботах

опалювач, заr-rнятигr опаленням печеir дров'я ним паливом

22
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Додаток 4

до колективного договору мiж

роботодавшем МукачЬського закладу

дошкЬноi освiти NslЗ
та виборним органом гtервш*rоi

профспiлковоi
оргшliзаlti \ тм 2а21,2а25 роки

список
виробництвl робiт, професiй i посад працiвникiво робота яких

пов'язана з пiдвищеним нервово-емоцiйним т& iнтелектуальним

наВаЁта'кеfiнямабовикоfiу€тьеявособлиВихпрfiРоДних
географiчних i геологiчних умовах та умовах пiдвищеного ризику для

здоров'я, Що дас право на lцорiчну додаlт.ову випустку за особливий

x*prlкTep працl

поgганови КабЬету MiHicTpiB Украiни
200з Ns 679'

Максиммьна тривалlсть

днlв

щорiчноI додатково1
вiдпустки за роботу iз

шкiдливими i важкими

умовами прачi, календарних
виробничтва, роботи, цехш, професii та посади

НЖЖ;;;;;;;_.нацькоi (спортивно-технiчноi) ш Koj'It' та Учr{ЛIiша

олiмпiйського

ш{ш1 BILT1 в}роБнl{цтв

Н#Ё;;;;;;, ;;;л.. non, i" 
" 

u * в н IoBaTeJ я. прlt бI tра"тьник



Додаток 5

до кOлективного договору мiж

роботодавцем МукачЬського закJIаду

дошкiльноi освiти NslЗ
та виборним оргttном первинrrоi
профспilпсовоi
оргшiзачr i на 2а2|,2а25 роки

ПОЛОЖЕННЯ
про премiювання пpauiBllllKiB

l.Загальнi положення
t.l.fiане ПоложеrшЯ прО гlремiювшня гrрацЪшлсiв (да_rri - Положеrшя)

встttновJIюс порядок i розмфи премiюваrпrя роботодавцiв, lx заступrлпсiв,

педагогiчrо", rJ ir-rr* гтрацiвтlлшсiв закладЬ освiти та уýтuшов, пiдпорядкованIЕ(

угrравлirп*о освiти, куJIьтури, молодi та спорту Мукачiвсъкоi MicbKoi ради.

i.i.ДлЯ визначеНня преrгеЕдектiв на премiюванllя та розмiру шремй н,к€lзом

начаJIъника управлiкrя освiти, куJIьтури, молодi та спорту створю€тъся комiсiя

з числа прйiнrлtЬ управлirпrя освiти, куJьтури, молодi та спOрту; мiсъкого

KoMiTeTy Профстdлuи фМвшкiв освiти i наукиУкраlни; ц9ýгру професiЙшого

розвигку та централiзованоi бухгаrгерiТ управлiння освiти, культури, молодi та

спорту.
1.3.Роботодавцi закладiв освiти мOжугь кJIопотати про премlювання пцлеглI,D(

прачiвтлкiв.
1.4.В дане рiшення можуть вЕоситись змirпд та доповненюI на пlдстulвl рlшеншI
KoMicii.

2.IIорядок внзп&чеппя фопду прмiюваýпя
2.1.Фонд матерiальнOго заохочення (гlремiаrьнlй фонл) створюстъся за рахуЕок
екокошtii фоялу заробiтноi шIати в меж.}х з;гЕIJьIIID( KoIIITiB, передбачешrх

кOшторисом на оIшату прац1.

2.2.пръмiюваrтня прйьш,кiв здйсrпоgгься у разi вiдсутностi заборгованостi по

заробiтнiй гшатi.

3.Irоказникш премiювапня i розмiр премiй
3 . 1 . Премiювшrня проводить ся за такими покilзниками :

-сумлilrrrе викоЕання службовшt обов'язкiв,
-творче ставлен}uI до шрацi;
-дотримаш{rI цравиJI BнyTpimffi ого трудового рOзпорядку, положенъ

колективного дOговору;
-особистлй внесок працiвrшлrса у роботу колективу;
-змiцненнrl матерiа-ltьно-технiчноi бази закJIаду;

-пiдготовr.u r.рJ*ожцiв та IIррlз€рiв олiлчmiад та змагань рiзного рiвtlя;



I

"1LD

- _ . .'З :'.1 ]i]КJаДУ ДО НОВOГО НаВЧаЛЬНОГО РОКУ;
- .. ,_- ):lчнаfOбрOсовiснапрачя:
- ' ,ll;1,1 \ Lla.CTb 

}/ ГРОМадСькому жиl"гi;

_: _.'r';rtip премii залежить вiд виконання показникiв. зilзначених у гr.3.1,

",_,,]}1стоГо вкладу ts ,}агzlтьнi 
резу;tьт.ати роботи та наявних коштiв.

_' _: Преrtiюваlrня праrдiвнlжiв проводиться за фактично вiдпрацьовашй час без
.,a-r\} BaHHrI днiв, пропушених через хворобу, перебуван}U{ у вiлпустцi (у том_Y
чllс-ti ir без збереження заробiтноi плати).
_:.J Працiвникам, якi звiльнились з роботи в мiсяцi" за якi провадиться
преrriювання, преплii не виплачуютъся, за винятком працiвникiв, якi врtlytшли на
пенсiю, звiльнилиQяза ста_ном здtэров'я або згiдно з п, I ст.40 КЗпII УкраТни члт
переведенi на irrшу роботу.
3.5. Працiвrrики можуть бути позбавленi премiт повнiстю або частково за
неякiсне виконання службових обов'язкiв, порушення трудовоi чи виконавськоi
дисцигшiни тощtэ.

4.ПремiЮваннЯ за викоНаннЯ особливо важллlвоТ роботи
4.l.Премiюванrrя за BI.IKoHaHI#I особллtво важливоi роботи або на честь
святков}lх дат з урахуванням особистого вклаlцу працiвника здiйснюсться в
кожЕомУ конкретНому виПадкУ згiдно нака:]у начальника упраВлiння освiти"
куJьтури, молодi та спорту згiдлtо подання роботодавця структурного
пiдроздiлу та за погоджешшм iз вiдповiдним виборним органом профспiлки.
4.2.ВтаrратИ на премiюваннЯ за виконання особливо важливоТ роботи
ЗДiЙСr*ОСТЬСЯ За Рахунок фощу премiювання, утвореного вiдгrовiдно дЬ п.2.1
цього Положення.

5.порялок i термiпи премiювання
5.1.Пропозицii шодо позбавленнrI преN,fii або з\{еншення ii розлriрr, конкретному
працiвникч зазначаються В наказi про преr.tiювання на пiдсiавi доповrдноi
запискИ роботодавцЯ стр\,кт\,Рного гli.rро,здi.l\ та пого.lж\:Iоlься :} виборним
органом первинноi профспi.rковоi органlзаrrii,
5.2,ПреМiя вlrплачу€ться не пiзнiше строк\ BIlп_laTIl заробiтноi tmaTIl за першу
половину мiсяця, наступного за звiтнirr.
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Додаток 6

до колективного договору Mix<

J

роботодавцеш Мукачiвсъкого закладу

iоrшкiлъноТ освiти м13
та виборним органом первинно1

профспiлковоi
органiзачi i ва 2а21r -2а25 роки

ПОЛОЖЕННЯ
про надання щорiчпоi винагородш

педагогiчним працiвншкам павчальнпх закладiв за сумлiнну пр8цюl

зрв}кове впкон&пшя службовшх обов'язкiв

1'ДанеПоложенняПоширю€Тъсянакерiвлtих,-Т.":Т':.:':-пршiвнrшсiв
зага,ьноосвiтнiх шлсiл, дошкЬrпж н€tвчЕlJIънI/D( закладiв, позашкiлъ,"* y:l11:

та цеIrгру педагогi.*rою рзвитку, пiдпоряд}ованI,D(-,ryз"ir**о освlти,

куJБтурtl n onooi* спорту мукачьЬкоi MiciKoi ради, KpiM Tlo<, якi праIцоютъ

в нrвчttJьЕо-вID(овнID( зalкпад&х за сумiсrптlrгвотчt,

2.щорiша грошова винагорода надаеться роботодаву] педагогlчним

прilIlвник.м закJIадiв освiти ia *,еrод"стам це}rгру педаг_огiчного розвЕтку за

су*tлir*ту прflsо, зразкове "*::тy_л'зУ:j:i _:Y:j:"'" 
За УМОВИ

досtrнеШUt нимИ успlхlВ у вlо<овшшri дiтей, навчаннi, вихованнi, професiйнiй

пiдготовцi y""i".ui* молодi, методичному забезпечеrrнi; вiдсутнiсть порушеtъ

викон€lвчоi i трудовоi длсцl.гlлЙ';u здiйсr*ОеТЪСЯ За РаХУНОК eKoHoMii фОГЦУ

заробiтноi тrrrатт в мФках заrалъню( коштiВ, передбаченI/D( кошторисом на

olшaTy цраIц.
3-розмiр щорiчноi грошовоi виrrаrороди за сумлir*ту цраI_цо, зразкове виконанн,t

службовюс обов'язкiв визначастъся комiсiею, затвердженою наказо}{

начаJьнИка упрt}ВлiннЯ освiти' культурИ, молодi та спор'У : y,na црацlвникlв

управдiяrи освiти, культурн, мододi Й *"ор,у; мiсъкого 1:Yjlтегу 
Прфспiлки

прашiвнlшсiв освiти та науки ykpaTlM; цекгру педагогiчного розвитку;

центраrriзованоi бухга.птерii ушра"лiь освiти, кулътури, молодi та спорту;

керiвникiв навчально_вI,D(овнID( закладiв, вID(одячи з HtuIBHI,D(_ii"'i"_ 
__:_**.лl

4.Щорiчtrа грошова виIIzгорода керiвникам нilвччшьнID( заклалiв та працвникЕtм

цеЕгру педагогiчного розвитку видаеться на пiдставi накшу начшьЕика

уrrрu"пt"ня освiти, кулътури, молодi та спортl_-л--r_,_п.аl. 
U'}тт

5.шорiчна грошова винагорода педагогlчнllм прачъrпшсам надастъся вtдповrдно

до Положенtlя, яке затверджуеться керiвtппсом навч€lJIъного закJIаду за

погодл{ен}UIм з виборни]t' ОРГЕtНо* ,r*рu*оi профпiлковоi оргшliзадii i може

включати в себе додатков, *p-,piT, KpiM вrзначенIФ( у гryнктi 2 IФого

Положення,ЗурахУВаннямспецифiкинаВчiшЬноГозакJIаДУ.
б.РозмiР шй""оi грошовОi вшrагОроди не може пе_рзищуЕати одного

посадOвого окпаду (ставки заробiтноi гl,чати) з урахуванIшм пцвищеýь,

1,о



Додаток 7

до колект}lвного договору шtiж

роботолавцем Мукачiвського закJIаду

дошк,iльноi освiти }rГs 1 3

та виборгшм органом первинноi
профспiлковоi
органiзаr(i i на 2а2| -2а25 роки

Спi.-lьна коrriсiя

}tl,качiВськогО закладУ дошкL-IЬноi ocBiTH }Ъ13 для ведепня переговорiв i

здiйсшеllня контро.lю за в}tконанняu ко.пектнвItого договору

}t{apiarшa Гtr.-] t-tB з вitбt-lрного органу первtлнноi

пр, i_l фiс п i_-t ковоi органiзаuii
j 

a , ,..., З эстi пнIIк го.-1овII вllборного органу

1 Козачок
tJ ас I1.1 lB н;,,1

I i I - _,- - -
lL]L tl! (1_Ilr

j Взс;l-,iвilз
t_t.;;РЦt.-1Ра Ч.lен вlrборного органу первl,tнноi

l rрофс п i.r ковоТ органiзашii

Вiд сторошr робото-]авLUI lr4r,качiвського

заIс;Ifuт.y дошкi.-tьноi ocBiTlr Jý l 3:

гладиrrеrь Наталtя
василiвна

.Цлtректор зак_-та.]}, :ошкi-цьноi освiти

Лазарешсо Жш*lа
йосипiвна

пршсr Itчнltй псlг(о-lог заliцаду дошкiльнот освiти

КеселиqКО ТеТЯНа поrлiчнtlк вll\овате_-Iя закладу лошкiльноi освiтИ
василiвна

Вiл cTopoHlt вl,tборного 0рган\ ; !,р в i 1нноI профспiлковоi органlзац11

Мlкачiвськог о зшL].1_]\ :ош Ki.rbHoi освiти ],Is 1 3 :
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