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просимо провести повiдомну ресстрацiю колективного договор\

укладе;ого мiж роботодавцем та виборниN,I органо\,I перви}]ноТ про(Рспi_irковоi'

органiзацiТ закладУ дошкiльноТ освiтИ ,\Ь l4 N4чкачiвськоТ MicbKoT радLi

ЗакарпатськоТ областi.
(Щоговiр не мiстить конфiденцiйну iнфорrr,таrtirо).

роботодавець l ( )Ir,,|!bk,il l(1tlI|(l

Первинний виборний орган I I.i{i., "riKclBa

Nl.il



Вiдповiдно ло пост.iновlr Ii\1\ -\! ] lj ,,: _ , _

liабiгrету N{iHicTlэiB YKpar'ttll Bi_t ] 1.irb ]ir ,,, _\-, rl,, r,i1ll ]]i" l ], ],l\ , r,

ре€]с],рацiТ галl"зеви\ (\Ii;t;t.i.lr jcIJtl\) i ., l,; r ,,,i,,l ii]",:i),] irtl,icli,l] :,, ,

договорiв ре€]сгр\lоLI 1.1 ii сlllгаrl j \1c'I()I() ]it\.:' ]-']]il}] ] i])1-\ll"'i', ]],ijil]ll

t:liНгcIrCcoB{lIIlI\ с\б { l(liB (}l11,11,1l{, , 
"-, ",

-ре€сТркоЛеlt'I.ItВнllх\.ГOД(.tillовtl1..it;t.;rtiiii.i.lii(.)]]llijlii,.i()tiil)'.
- текст ltолеltтив}Iих Yгод (догсlвсlрiв), зlriгr i :опс,lвlIеIIt, до них;

- в.цrlснi рекомендацii Lцодо ПРОВс-JСнIlя \,год1.1 (,tогtltзсl1l1,) r, вiлПtll-ti_,l1it,с

ВIINl()Га\lи закоII()_filвсl Ril () 1.1r li l'х ttltltBttt,c li):

- пepe.iliK пiдприсir,tстR, yc1ilIIol}. орг21 lлirа:цili. r iq ,1 I,1i,, r i_rfil,ц'!i,]i,-1, 1,1 1"",1

полоя,еlJНя IiojleI(TL{BHoT чгодrr (1 1llзi п(),litIiltя lllL(]I (l !|clrE,,1iKr г t,tlpt,'}]li'liI]

\lоfи).
У зв'язttl,з вL]ше lJаведеIIи\I . T11 кс,}l\ 1()lIllal, ii.1 ,1 -l l ]11,", 1l_;]-\ I]{',|]"i1,1:' j

ресстрацiТгалr,зевих(\,liirit,а-rlr,зсвtlх)jlсI-1 
il]i)i,]i lii,i]il! \ ,\:, l,,:i,"1"l:]l]i,

:1ОГОВорiВ, tIpocil[tO!, lIpи Ilile.ц'r1 в.tсЁit{t itiI t{(}iti,jiц}iiili1 i).",t t] ! l-i!llt,!;(j i il, i'i _ti]iili"

(лliиtгалузевtrх)ir.ер1.1тtlрitл.itьлttrl\1,1{i,i,ý"]{}.:лti,",iii1}!{]i\ lrllslt;l}i-i!iiij(:]]rr{:','i.li,i;l:,

tlи ]\IicTllTn' договiр iнфорлIi}lIiЕtl. .i{)C-i,\ тI .,lrl ill,:rri'lilli;l,i;;.;-'iiii 1,'! 1it,},.]!iit l!ii

договор\, вiдповiДно j1o }акон\' iлбrt Тх ,lil;l*:xli. {jltыlз{]",i?l: iiоlt{!-}i.teiтliitir:,,.

Ta.NtH},tIII слуiкбов},iнфорN{iltlilt.l). }'дrл;Iii};i[i\ llititlrlgtl'i lltlild-li,{c-'iltiii:ttq;i

iнсРорпrаuii, просIlN,Iо Hil протязi 2-х trroбtl.I!tx ,iiIiiB il1}]l:t,гI{ ,T2,1lil ill,-ilrllэrtill_iilil.

|! !
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КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР
мiж роботодавцем та виборним органом

первинноi профспiлковоi органiзацiI

VIукачiвського

закладу дошкiльноТ освiти Jt{b l4

Мукачiвськоi ivlicbKoT рад и

ЗакарпатськоТ областi

на 202|-2025 роки

Схвалегlий на зборах тр)/дового
Ko--leKTllB1 0(l квi,гtIя 2021 р.
Протоr<олЛл2



;l
Визнаючи колективний, договiр лока_lьнLI\,1 нормативним aKToN,{. якIJl\,{

регулюються соцiально-економiчнi. виробничi, трlдовi вiлносини i на lriлсrавi
якого узгоджуються iнтереси трyдового к()лек-I,l.jI]\ Ia R_,IilсIlиriа N,l_r Ka,titlcLK()I(,)

закладу дошкirlьноТ освiти ЛЪ l4 (да,ili ]i,lклLlil\. l,сгt,tнсlвtl). cI()p()tli,|

домовилися про наступне:
1. Загальнi положення.

1.1. Колективний договiр укладено 202l-2025 роки.
\,2. Колективний договiр ухвалено зборами трудового коЛекТИВУ

(протокол jЮ 2 вiд 06 квiтня 2021р). BiH набувас чинностi з дня йогс'l

затвердження 0б квiтня 202[р i дiс до ухвалення HoBoI,o колективtlого

договору.
1.3. Сторонами колективного договору €:

- роботодавецЬ в особi директора N4укачiвського закладу дошкiльноТ освiти

]ф 14 , о.БенькаловИч (далi - роботОдавеIlЬ). якИй предсТilв.lя. ittTclrecrr

в.-]асника i мас вiдповiднi повноваження:
- виборний оргаН первинноТ профсIIi.ltiсlвоj' opI iIlriзаrtil' \ir ti;t,iii]c1,IitlItl

з]к.lа.]у дошкiльноТ освiти JY9 14 (лалi Ilept]lll{il.i пpocPclti,lttclBa ()pI .lнiзацiя ).

якI1I-1 згiдно iз ст.247 КЗпП УкраТни, ст.ст.37, ЗВ Закон1, Украi'ни <Про

_рофесiйнi спiлки, Тх права та гарантiТ дiяльностi>> представля€ iнтеРеСИ

:рашiвникiв установи в сферi працi, побу,т1,, к\.1ьг\l]tl iзахиtjt[-](l Т\ lp1:oBi.
,-t-lt_tia_-TbHo-eKoHoMiчHi права та iнтереси, отримавши на Iie вiлповiлнi
_tlвнов&ження вiд трулового колективу.

1.4. Роботодавець визнас первинну профспiлковч органiзаrriю €-]I1НII\l

_ о зноваЖним преДставникОм Bcix праrдiвн И Ki в В ко-пек,ги Вн их п ерс ГО BoI".a\

1.5. СторонИ зобов'язУютьсЯ дотримуВатисЬ соцiа-rьногО п.i}а ] i]Clr.:l].1

__]fIlTeTHocTi представницТва, piBHOпpaBHocTi cтopiIi. B,]aC\1IIol'Bi:llt'з:_.l.:i,,,,l.--,.
j.,_а-стр\,ктивностi i аргументованосТi яl< пiд час пеIlсГtrвоlliв (KOt]C\.]l,'.l:. ': .__ 1,

:,...i_]сння колективного договору" BHeceHHi в Hb()Io t\liH i:t,tltlRHcl]:,. ,.l: , ,,]^,,

..'::шеннi Bcix ПИТанЬ соЦiально-екоI]оN,Ii,лгtих i l l,r 1illjltr iзl_ tiir\ч i":, " ,

: -.,tr_]i його виконання.
1,6. Полоя{ення колективного договору пош1.1рюк),гься нal t]cix rrlljцiI]нtlк]t]

,:.]новI.1.Пiд час прийому на роботу прашiвlt1.1кl-.i Ilol]1.1rttll бrltl ()Jtt.tiIt_lil.jcl]l j

:' _' " . еКТIlВНИМ ДОГОВОРОМ.
1,7. Колективний договiр укладено вiдповiдно до Законiв YKpaTrrI{ ((Про

; _.".ЗКТllВНi договорИ та угоди>>, uПрО соцiальниЙ дiалог в YKpaTHi>,

. -..е'_.а_lьноi, ГалузевоТ угод,обласноТ угоди, угоди мiж управлiнням освiти.
: ' ..ЬТ\ РИ. молодi та спортУ N4укачiвсъкоТ пцiськоt' Ради та N4l,Ka,tiBcbt<olo
,"l..-ькоЮ органiзаЦiсю ПрофспiлкИ працiвнИкiв освiти i науки УкраТни, <Закону

_-j,.] ocBiTv>, <ЗакОну прО дошкiльНу ocBiTy>. iнших законодавчих aKTiB Украi'ни.

1.8. Змiни i доповнення в колективний договiр вносяться з iнiцiативи бvдь-

.__:t.l' iз cTopiH пiс_ця проведення переговорiв (Kottcr,.lbTatliЙ) i rоСЯГIIСtl}lЯ ЗГО.1II

-...,5r в&ють чIlнностi пiсля схвалення заlгаjIьIlll\{tl lбоlliirtll IlpiltlilзtltttiiI;.

1.1о.1.9. Пропозиltil'ко;кгiоj'i; cTclllill Illl() t-tllсссl]l]я trlitt i.ltriit)}]l]1,1{i,)

Kt-i_lCKTllBHllй :оговiр l]о]г.lя-]ак)тl)ся ctti.,tbttcl. Bi. troBi.,ttrl 1lrllIelllIrl
i:''ltirrlаються в 10-:еннttй Tal^r:lit п jс.rя i'x от1,,''11\IilIltIя itlttlt'ltt-l Cl()11()Ii()}().



1,1l, Жодна iз cTopiH не N,lac права протягоNl TepMiH1, дiТ коJIективного

договору одноосiбно ухвалювати рiшеttltя, шtl зrtittttlIotb itot tr ti.lp,rIlt i

зобов'язання або припиняють iх виконання.
1.1 1. Переговори шодо укладення нового колективного договор), ]Ja

наступний TepMiH починаються не пiзнiше як за j rr,liсяrti .rо закirt.lення c1,1)oK\

:iT колективного договору.
|.I2. Первинна профспiлкова органiзацiя в п'ятиденний TepMiH з дня

пiдписання Колективного договору (зплiн) подас t"лого tta повiдоN,I[I) рссстраuirсl
та у двотижневий TepMiH з дня реестрачiТ забезпе.rчс доведення змiстr,:lо
працiвникiв заклалу лошкiльноТ освiти.

1.13. Сторони домовились. ш() Il|-l11 ,злljнi B.,lac}l1.1Kil ]illi.Ill.,I\ .ltltiib,i ILij()l

освiти чиннiсть Колективного договор\, зберiI,li( гься ;lo ) клаjtеI]t]я l{()IJ()l().

2. Труловi вiдносини.

2.1. Роботодавець зобов'язусться:
2.1.1.Забезпечити ефективну лiяльнiсть установи. виходячи з фактичних

обсягiв фiнансування i рацiонального використання основного та сIlеlliа,пьного

фон:iв для пiдвишення результативностi роботlt vc,T,al]oBtJ. пo.1itllttcttltя \ \lt)R

прашi i побуту працiвникiв.
2.I.2. Забезпечити розвиток i змiцнення матерiально-технiчноТ бази

\ станови. рацiональне використання наявного чстаткчвання. технiчних засобiв
навчання. створення оптимальних умов для ()ргаtIiзаrtil' IIilBLI[i.il},II()-I]l{\Ot]IlOI()

процес\ .

],1.3. Застосовувати заходlI Mopl].l},гl()]() i rllttcllilt.l|,tI()] () ! ]ii\j\.il()IJ.lilliii
t,\ \1_1iHHoT. якiсноТ роботи.

].1,4. Забезпечити розробку посаловIlх iHcTl_.,r,r;rtiii .,[.,Iя tзсiх ,,,1,g11,1liil

прашiвникiв установи. Затвер дити Тх за погодженням з первинною
il 

L-. 
о ф с пi"-r ковою органiзацiсю.

].1.5. Органiзовувати систематичну роботу для забезпечення пiдвиrцення
ква--тiфiкацiТ та перепiдготовки педагогiчних працi вникiв.

].1.6. Вiдповiдно до заявок забезпечити працев_хаuIт\,ванIIя R \,стаIIоR\
).1t].lof11\ фахiвцiв за отриманим ними фахоп,t, ),KjIaBшi1 з ниNlи безсLlэtlковr,rЙ
_:\]овI]й договiр i встановивши педагогiчне навантаження в обсязi не менше
_":ilфноi ставки. Забезпечити наставництво над моJlолиNlи t|_rахiвuяir.,rи, сilриrilи
.}, :lзптацiТ в колективi установи та просРесiйгrоrцr, зростаt{нк).

:.L7, Укладати cTpoKoBi тру,ловi договори _ll.]Il]e \ випil.iiкil\. K().Ill ,гll\.-I()Ili

э, --trCiIH1.1 не можуть бути BcTaIJoBлelti гtа [lt,Bl],]II1_1ticIIlrii гсрrlirt
Не :опускати укладання строкових тр}дових ,itоговtlрiв 1] гIllltttiвника\lи ]

,.lj.trю Тх випробування. Не допчскати з iнiltiативи росlотолавIlя переvклалання
,1=з"lр.,9ц939р9 трудового договору на с грilксlвtlii ,] приllI]н .1()сяглIеLlIIrl

- :l :__li BHtrKoN,I пенсiйного BiKy.
].1,8. Звiлънення працiвникiв за iнiцiативою роботодавця здiйснювати за

- tr.l ср с-]ньою згодою первинноТ профс п i.п ко воl' орган i за rti i'.

].1.9. При розiрваннi трудового.fоговор1 з iTritIiaTlrB1.1 прашiвIIIlка зваiliдтIl
:_l Те. ШО ПРаШiВНИк Ма( Прав() \ BllJHaIIt,IIIlii ttttrt IclrlljII l1(\lil,t.l.,,ll llr_\ IlrLlIij



t

договiр за власним бажанням, якщо адмiнiстрашiя не дотримусться
законодавства про працю, умов цього колек гив}lоГо лоl,оr]ор\ ) ) \1OL]

iндивiдуального трудового договору.
2.1.10. Протягом двох днiв гtiсля отриNIаt]llя irrt|ltlpvrarlil',,toB,l,iltltt l() l]i-t(}\].l

трудового колективу змiст нових норN4атиRн}]х.,Iокr,цtеrттjв. IIIo CTocvloTLcrI
трудових вiдносин, органiзацiТ праui.

2.|.||. Попереджати виникнення iндивiдr.,а.цьlllI\ i кtl.пскIиl]L{l]\ Tll\.toI]lJ\
спорiв (конфлiктiв), а у випадках Тх вин1,1кнеlttlя забезгtе.t1 B;,t l tt tlltlliLLlctlгtlt

вiдповiдно до Закону УкраТни <Про порядок ви1-1itLlсtIt]я t\().lE-KTl.{t]t]l]\ ll]\.1()t]I]\

спорiв (конфлiктiв)>.
2.\.|2. Сумiшення професiй (посад), розширення зони обсл,чr,овування

застосовувати за погодженням з первинною профспi.,tltовоrо оргi]I]iзпtli.,lr,,

].1.13. Забезпечувати дотрI{N,Iання вtli\,1ог LlIjIlll()I () ]iiK()ll().litijcIijil lLl().t()

повiJоr,lлення працiвникiв про загIровадження нових i змiн1, чинних ) мов прачi
не пiзнiше нiж за 2 мiсяцi до Тх введення. Змiнч. перег-цяд \/N,IoB праrti
з:iirснювати за погодженням з первинною профспiлковtlю оргаI]iзаttir го.

2.2. Первинна профспiлкова оргалIiзацiя зобов'яf\,с,l,ься:
].].1, Забезпечити постiйний контро,хь за cBo(tlac}{tJ\1 Rве.lL,t]I]я\l в .titrl

ijLrI]\IeTjlBHl]x докуiиентiв з питань трудових Bi.,lгToct.tH. сllэгаttiзаrtii' гrllаrli.
].].]. Сприяти змiцненню труловсli' дt]c]lllttt,tjttIt. _t() lIlll\ii,l}IiIl() Il1-1ilI]lI.1

з.r тL.iшнього трудового розпорядку чстанови.
].].j. Сприяти поперед}кенню виникнення як iндивiд}альнtlх. так i

i,t].]e_{T]lBH]lx тр},дових конфлiктiв, брати участь в Тх вирiшеннi вiдповi:но -1о

- t]'J\1 ЧilННоГо ЗакоНоДаВсТВа.
].],-l.He рi:ше одного раз}' на 2 p()K1.1 tlс1-1сз11111 1l1 Liiit] ,iLiiilil,r1-1;:::l.-

:-:,-.rr_o]f,BcTBa про трудовi книжки стосовно Bcix ll1lаltiвникiв \ cTaHOB1l

23. Сторони домовились:
].З.1. Спрямовувати свою дiяльнiсть на створення \,\loB .:t.lя сtаб

фекшвноi роботи закладу дошкiльноТ освiти.
2.3.2. Сприяти наlrежному фiнансовому забезпеченню закладу дошкiльноТ

B,+,ttBaTl.t заходiв шодо недопчI11еLiня п1,1иiiняття ,]aKOHo.rlaBllI]\ актlR.
:\\ ь зв\-/hення\I прав i свобод громадян в га.rl зr освiти.

3. Забезпечення зайнятостi працiвникiв.

3. l. Роботодавець зобов' язуеться :

3_1.1.Пirтримувати чисельнiсть працiвникiв на piBHi, вс,гановленому
|атIIвнIL\Iи акгами MiHicTepcTBa освiти i науки УкраТни для органiзацiТ
аJьЕO-вкховного процесу iз забезпечення обов'язкового державного

\,,. ,],,] 
l l1c I II() Bii I l l1-1ьн\ l]o0ol]o0ol-\, KoiIeKTL.IR\ . ,],,]ll1

тивними змiнами в органiзацiТ працi, v тому числi у зв'язкч з лiквiдацiсю,

освlпt.
-аа
-.J.J.

rкi загро;к1

анiзацiею, перепрофiлюванняrt закJад\,, скороченням чисельгtостi або
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5;1c.l\ гою poKiB); 
i

].3.1.2. - працiвникам, в сiм'ях якиХ (,HcI]()Bttcl:liT,Hi дil.rr Ill tlсtlбl1" I{I(\
,,l -11]ть статус безробiтних.

-1. Робочий час.

]. 1. Роботодавець зобов'язу€ться:
], l ,1, ВстановитИ на чаС лil' цьO.О KO.;leK I l]lJlI()I () J()I ()tJ()i]\ li()}]\jit-ll)lI_\

.::.:зэ_-tiсть робочого часу (40 голин F{a ти}кдеtть). tlltl t]е пeileRI.{llIvr.BcTi,lHOB,le}l_\
::,:_-,Чl{\I закоНодавством про праtirо. ii так())к ll'яl и.,1снгlllй робtl,tl..tii ltt;t<.,lcHt, з-з,]\Iа вихiдними днями - в суботу i недiлкl.

-+,1,2, Режим роботи та облiк робочсll-о часч rlрацiвлlикti] jакjltlл),
-tr_Uкi-lbнoi освiтИ встановЛюватИ згiднО з Правилами внутрiшнього трудового
:^озпоряJку. Bci норми, пов'язанi з режимом роботи, погоджувати до по.tатку Тх
r-,---Toc\ вання з первинною профспiлковото органiзаttiеrо.

-+,1,3, Час початкy iзакiнчення роботи, режилц зп,tiнIlоТ робtlrлl. рсrзпсlдi.r
:].r,_5оЧОГо час\- на частини, графiки роботи, вiлповiдно до яких перелбача€ться
',1tlБ,1I1BiCTb створення умоВ для приЙому праЦiвлtикаlчlи l';Ki впро,{()в)tt рсtбtlчtlttl-:F на роботах, де особливостi виробниttтва t{e .tозволяк)ть RcTaHoBIJTl.]
з,-_..,,вi:нi перерви i т.д.. встановЛIоватИ Прави_ltамlл внr,трiIIIньо.О гп\,,]оRог{)
i"-;-t]I]Я_]К\ для праuiвникiв закла.ц\' та п()г,о.:1ri\,в|ll-t.1 ,:t IIсl..г]llI]ll()l()
_::о: спi.-lковою органiзацiсю до Тх запровадження.

-:, ],-+, РОбОЧИЙ ЧаС ПеЛаГСrГi'lНих гrр;ll1iвtt1.1кiг-} вII ]IJiltIаг1] l-.,C11,1l\](\\1 1,1,.1,1rl,t,,-:,-,,];:-\ i поса:овими обов'яЗКаl\IИ. пок_lа-lеlIII\Ill IIil IlIi\ зliltlt., il (,r.l J\ |{\\1 ,

]l:::Bl I.1 arrrl BHyTpi шнього трудовоГо роз поря; l к) ) с l i,l t] () в t.r
_+. 1, 5. Педагогiчне навантаження педпрацi вни ка дошtкiльнOго навчал ьног()

]]к,lа,]}' В обсязi менше тарифноТ ставки встановлюстьсЯ лише за йогtl
_ilсь\IовОю згодоЮ, у поряДку передбаченому законодавством Украi.ни.

-+, 1 ,6, Тимчасове ПереВеДенНя На iншl1 poСltlTr , не обl r,tсlв.Iсн,\ l p,\ /1()Bil\ll[rгоВором, або на час простою здiйснювати тiлъки .u ,.одо. працiвника з
ч]п-l&тою роботи вiдповiдно до чинного законо;,Iэвств[l.

4,\,7 , У разi викорисТаннЯ неповного робо.lого дня (тll>rtня) норм\/
lОбОЧОГО ЧаСУ ВИЗНаЧаТИ УГОДОЮ bri;K KepiBIItIKoNl i lr1llrцiIJlilIк()\1. iIlli1 iib.iIl,i ttc
обrrежувати обсягу трудових праВ праItiвника. III() Illlllll}()( tlil \,\1()I:]il\ I{t]t]()tJlI()I(.}
робочого часу (ст.5б КЗпП УкраТни).

4.2. Первинна профспiлкова оргirнi заrtiя зобOв'rl }\,(.l-t,crl:
4,2,|, Роз'яснювати працiвникам :змiсr- LlOpVIaTL]BtII4x tlKTiB прtl ptlГlo.Il.ttJ ,Iac

та нормування працi.
4,2,2. ЗабезпечуватИ постiйний контролЬ за свосчасним i правильни]\,l

застосуванняМ керiвником законодавства про працю, про ocBiTy, положень
цьогО договорУ в частинi, щО стос\,сться llciкIl\r\, робо.lог,tl lI.1c) . гllа(liкirз
роботи, розподiлу навчального Наванта/hення rа irrtшe.

4.2.з. Сприяти сво€часноп.{\i вирiшенню кон(lлiктних ситчацiй. пов'я.]аних
з розпоДiлом навчального навантаження. Pc'7illNlON4 робочого чac\ та з iнших
питань.



5. Час вiдпочинкч,

],i l"3ннffi",ilЖ;];Jт,^;i":- ] l,,,]T l,]:,]]:,T,TJli 
,, г,1 [ -t lи i 1\

...тановИ, napy-*au Зu*опом УкраТr,и ,,Прп_оi..п.,arпI.1))_ посl-аIIоRоIо Ka.rirtt-,Tr

\'rHicTpiB УкраТни вiд 14 квiтня iqqT року \Г9З46 <ПрО затвердя{еннЯ ПорялкУ

_'1_]ання щорiчноi основнот вlдпустки ,p"11]i", до 56 календарних дН'Ч

.:ер..'iвним'пеДаГогiчним,,пuУпЬuо-педагогiчнимпраЦiвникамосВlТИ1
:]].\ ковцяrr,r> (iз змiнами i доr,оu*Ьннямtи) " По, o"ouu,o't<M:,,i'' 10 ,rrrtrtrЯ ]0 i(]

:'.\Ъ694<ПроВнесеннЯ,*iпдоПосТаноВиКМУвiдl4квiтняt997р.}iчЗ4б>'.
Нэrавати помiчникам вихоВателiв шlорiчнl' na*,oo,,,1' вiдпr,сткr, трива-,liстlо ]S

:t]_lен.]арних днiв(ч.4 ст.з0 З"-;; УБuТп, ,,Про доrшкiльну ocBiTy>),

5. 1 .2. Що 5 сiчня розробити' ПоГОДll'Гll З ГlсрRи']t':)t::)1 tll_''tlrllctIil l\(lll"''

о:lгзнiзацiсю, затвердити i довести до вiдоьtа rrpltLtiBtlltKitз 
ll.;]'1"ti 

tЗi,Lti\ С ](lti :

_оiочнrtti piK, лотримання якого с,оСlов'язк()f]l1\l яli -'l,,lя ptlflillt-,,,ll\1]I1,1, ],1], l

.l'-lЦiBHttKiB, 
KIt ttoBi.l()\1.1rl ll1 lll)ltt,irrtttlliir llllt L\ltrl{t' I t'

-,,^ l"] 1Н"1";;':НН}l';Ж" l"il,;";,",ii:l:,]:.,T::l,::,1], il :;i,].

;..]нов_-Iений для повiдомлення. працiвника, буtс гlор)'ШеtlО, ГО lla tsI1\l\,'--

_t^:,,iBHttKa переносити щорlч.ну вiдпустку на iншrиЙ перlод,

r.l.З. Перенесення шiорrЙот вiдпустки на iнiriийt ttepitl:t ] ]IillL],1, 
":'

:........о.]еВЦяДоПУскатиТlЛъкиВокреN'lихВИпа..tках_1-:.]'l]:'.{а1{]lЯ\]гr\11(.].:-
:*.;:-ltrB.-lcnoru 

- 
a,, 1l Зuпо*пу jnpaT,u 

"Прп 
вi;tПУСТКИ>, ()бr'В Я l' :

.,].Lr].Д\.ВаТиТакеп.р."".."""вiДпУстокз,ПерВИнlI:Юпрофспi.-lКоВt]l.
..,*^:зцjззцiСю за наявностi письмовоТ згоди ttраuiвглиt<а, 

'Jабс;ilс::,

]_:коно_fавчо встановленy регулярнiсть На.цаНIIя" вt]пr'стоt<' IIС 
"l(]]l\ "L']"

.1.НеfаНня rцорiчних вiдпусrоп'поuпоТ тривал.осr,i проr,ягоN{ двох ptlKiB lil_ii,я__

5.1.4.Жiнкам,lцоПраIl}о]оТt,R\lсТп}IоRiirtп]О't,-lRf)\llбi.r.l]].'..

-trl5рокiвuооо"'ину-iнвалiДа,аботипл.lIlО\lсИttОRИ.Пи;IiИlИl{\.Сll\]....
],1:1терям, батьковi, шо вихооуa-оrrrнv без blaTepi (R -'ol.l, чt,tсri i_ l i]lr"

.гllва,I]ого перебування ,ur.pi в лiкчва_пьtIо\1\ 
,зак,rа,lti) а тако11].,]::..:,'' 

.',",' '

-,,rrrny пiд опiку, надавати riclpi"llO додt]'к()R\ c()lltl-t.tt,t{\ ()l]'liitl\ iJllll, l'

,L.,ttвалiсТю 10 календаРних днiВ, в томУ числ'i й тодi, коли загальна TpllBa,l1,-,

rаноТвiдпустки,u{орiчноiосновноТвiдпусткИТаiншlихДоДаТкоВИхВ.l]Il\сТ..
cr lti перевишус 59 .кален;;r"r" 

днiu. зu наявЕIостi лекiлькох гl1,1с гаR

наJ.ання зазначеноТ вiдпустки iJ загальна тривалiсть }{е повинна пере131111i\:l"

I] календарних днiв. при Ti наданнi .uorbi i неробочi днi (ст'73 К]-

\.кратни) не BpaxoByBuru (.r...ъ, 20. закоrrr, \/Kpa,flrrl <<про Bi,it:" с ll,:,,

}рахуванrr"N4 ,*i" uio lq.O5.jooq року) надавати такч вiдпчсткч ca\l(r-:j

rtатеpi,шoBИХoBуСДИTинубезСlатькat'..s.,.i]с.r.l()']акtllt)\'tii-.'lritrll
вi:пУСТКИ>). \ltlll, llil \ \i()l{it\ llcll()itll(l|{l l'{\'

5.1.5. надавати праШiВНИКаN{. ЯКl I]PatlK ..lя..1\ .]il l11]l1lli,i.

часУ, у тому "r.ni 
,".nt, хто переб),о,l,: r. Bi tпrсrltl IlO.lol

]осяГНенняНеютрирi'tноговtк-r.шttlрi.l:):]..'l\сlк\ttовнtltlр}]Вi1.1()с.Гl.
5.1.6. Безперешкодно Ha.laBaTi1 ]з alll7кit1]l{Я\1 ПРаrtiВНttКitЗ Bi.'ltlr С ГКt'



=:е,t ення заробiтноТ Плати у випадках, встановJlених ct,.25,26 Законч У'краiни
.^ - . вi:пустки)).

5,1,7, Вiдпустки без збереження заробiтноТ плати надавати прашiвника\{
;II1 за Тх особистиN4и письN,IовиN{и заява\ll].

-i.l,B, Час вiдпустки без збереження заробiтноТ плати (ст.ст. ]5, ]6 ЗакоrI1
.:lэТни "Про вiдпустки" ) включати в стаж, шо лас право на tltopilIH\ основн\,
....\ стку (п.4 ст.9 Закону Украiни "Про вiдпустки" iз змiнами вiд 2 листсlпада

rtl poKt).
5.1.9. Не допускати роботу у святковi i вихiднi днi. ]алl,чення окl]еN4их

-,.-:цjвникiв до роботи у вихiднi днi здiйснювати у виняткових випадках.
r':е_]бачених законодавством, з дозвоjIч перв},Iнноl'tlllо(lсгti.rкtlгзtll'оргllIri,заrtil'

,-.:нО З письмовим наказом. Роботу r, гзtlхi,ttli rrrl K()\IIIclic_\ iJiII}l ()l] i:t l()l() ll

-_'-lвiйIномУ розмiрi або надання]чI iHittt-ll-tl дrlя Bi_tti()tIllItKt i tlп.,llttt\I() I.1,,1,,lllt _r

з.:хi:ний день в одинарном}, розплiрi за зI,()доt{) J Ili)ilILjltlIllK()\l j t)б()iJ'rl Jti()IJlI\i
з.:ображенням питання про компегlсацiю в наказi про залучення ло роботи у
з;:хi:ний день.

За вiдсlrтностi в наказi посtl-IаIII]я IIа вi.,tпсlвi,-tII\ I,,(l\1IICIiCllliili,, lll 1l1,61,1., 
,

з;Iхi.lниЙ день сторони цього колективного договорч домовились t]вая{ати. шо в
]ЗНо\,Iу Випадку керiвник залучив працiвника до роботи у вихiдниЙ день на Bcix
\ \1овах, якi той висуне надалi.

5.1.10. Працiвникам з ненормованим робо.Iип,t ,цнеl\4 за особ.тl.tвllй xa;laKTe1,1

rРаЦi ПРи наяВностi кошторисних признаtIеFlь lIL]дtlBltTll (г]ри Ilajlallltti tlcHclBtroi)
rшорiчну додаткову вiдпустку згiдно Щодаткr, З.

5.2. Первинна профспiлкова органiзацiя зобов'язyсться:
5,2.I. Контролювати дотримання роботсlдавця,]аконодавствtl

,}

вiлпочинку працiвникiв i вiдповiдних пчнtiтiв llL()г(,) .:1огоR()]1.,

вирiшувати можливi конфлiктнi ситуацii.

t]pO LIl]c

а Та Коih

5.3.Сторони домовились :

5.3.1. За працiвником, який знаходиться у будь-якili вiдпустцi, зберitас.,гься
його мiсце роботи (ч. 3 ст. 2 Закону Украiни uПро вiдпустки>).

6. Оплата працi.

б.1. роботодавець зобов'язу€ться :

6.1.1. Вживати заходiв шодо дотриN,{ання в закладi доrлкiльноТ освiти
законодавства про оплату праrti.

6.1,2. Затверджувати lllтатний ро,зli.lа.t. ll lilK()7li ,lrtiItlt .l() IIl,()I () t.l

погодженням з первинноТ профспiлковоl' оргаl r 
jзаr til'.

6.1.3. При прийомi на роботу ознайо\I.Iк)в.lтtl ll1lацiвнtlIiа гti;1 1-1tlзtll1сIi) ]

чинними умовами оплати гlрацi, наявниNlи пi_rьгами i перевагами, колективним
договором, правилами внутрiшнього llозпорядк\ та ittttlttrl lI}.lIlIIti\1

законодавством.Пр" Тх змiнi п6lзj.lрrт_lятl1 Il1..ltlltllIllli.t ]lIl(} |l[, Ili [1-1tl]i,l,i,\\
6,\,4. Роботу працiвникiв оп-rа.i\ BaT}I за тарllфнtr]l\{и ставкаl\1и. посалов}.1\{I]

окладами вiдповiдно до виконl-ваноl' гоботtt. ]а посадою. залехiно вiд професiт



та квалiфiкацiТ, складностi i умов викон!-ваноТ l'b,r робtlт1,l. Конкllсr,гti ],ltllrliIrtt
посадових окладiв (ставок заробiтноТ плltтtt) rrpaltiBtttlKitз BrtJllitLi.tIlI lI.r ()cII()iJi

С:иноТ тарифноТ сiтки розрялiв i коефiцiснтiв з оплаlи прачi установ, закладiв i

tlрганiзацiЙ окремих галузеЙ бюджетноТ сфери та вiдповiдних нор\{ативIIих
эKTiB N4iHicTepcTBa освiти i наl,ки YKpai'Ht.t (в ilt<1,1c\III\ I]l111i1.:IKll\ \1;illcIcilq, lil l

tl\орони здоров'я). KoHKpeTHi посадовi ок.IалI4 (ставки заробiтноl' п.rатl,т )

tsстановлюються на пiдставi наказ\,з урах\,вiit{tlя\I ,,litt-l.tих titзlt.Iit]liKarriiitlllx
вI1\,Iог (з подальшою атестацiсю або тари(liкацiс,к-l вiдпсlвiдно .1о Lll.,1HHoI,o

законодавства).
Зважати, що вiдповiдальгtiсть за cBoc,tltcltc i ili]i-ll]l1,Ibltc br_ i.ilit)rj,iciiii)i

;lpаuiBНИКaМстaBoКзаpoбiгнtli.П.lаIIl{Il{)L.ilIl)]lll\'()к.:.li||{'
заробiтноТ плати покладасться на керiвника i головt-lс,lго бr,хга.rтс;lа (п.(l

Iнструкцii про порядок обчислення заробiтноТ плати прашiвникiв освiти).
6.1.5. Погоджувати з первинною профспi.rковс,llо оllгаIliзltitit ltl rIltlllrtrl i

t,I1стеN,{и оплати працi, норми прачi. },NloBl.] встаII()в_lсlIiIя I,a llo]\1illtl rta,tбlliJ()lr.

_]оп-lат, премiй, винагород, iнших ,Jаохоч},ваJIьних, ко1\,1гlенсацiйних ta
гарантiйних виплат вiдповiдно до ст.15 Закону,УкраiТни <[1ро o{tjIal) lrpaui>.

6.1.б. Виплачувати праt{iвникапл заробiтrI\, г]]lат\ ].l rticttcrl l)t-r5ri lt: tili,tl li.l
rl t сяttь:

аванс l5 числа i остаl,очний pOlpttx\ lrori _] l tIl]c,I|l ] .,l() IpI1\IllIlllrlNl

ilI,1o\Ti,b.Kv часу мiж цими випла,гами. Lцо не гlереR1.1Ili\ ( l(l Ka,reH,ililI)lIll\ ttliti.

\- тих випадках, коли день виплати заробiтноТ плати або авансr,спiвпадас з

вrtхi:ним або святковим (неробочим) днем. заробiтну плату (аванс)
зi1 п. Iач\ вати напередоднi.

Виплату заробiтноТ плати через установи банкiв здiйснкlвати jIише на

пr:ставi особистих письмових заяв працiвникiв.
6.L7. Заробiтну плату за весь перiод Bi.lttl),c rKtl (а ,г1-1к()7Ii \1i.tlclli.t tt,ttr

_]опомогу на оздоровлення) виплаччвати IjllaltiBHtlKill\,{ }Ie пi,знilIIе t]iit; зll l .llti .,tt,

початку вiдпустки (ст. 1 1 5 КЗпП УкраТни ).

6.1.8. Пр" порушеннi TepMiHiB виплати заробiтноТ плати з об'сктивних
причин виплачувати Ti негайно пiс.пя на,цхо,II)т(еIтIIя тсоттттiR lтil 11a\\,tlol:

першочергово:
-особам, звiльненим ( Bi;trr I ко.1) Bal t I Irl

a
iз HaBrIa.,lIэII()Iо ]alli,]a.1\

заборгованостi, розрахунок, вихiдна допо1\{()га, гарант,it'лtti та Ko\IIIc,tIcaItiirrli

виплати);
-caMoTHiM матерям, що виховують дитину r,вiцi до l5 poKiB або дитинч-

iнвалiда;
- вчительським сiм'ям;
- працiвникам у разi iхнъоi хворобr,r або хt;ороб1.1 б.,Ittзt,кltх рсl.,1l1,1itз"

пiдтвердженоТ вiдповiдним медичним висновко]\,I.
- у випадку cMepTi близьких роди.liв прlrшiвlIl]кil.
6.1.9. дтестацiю педагсlгi.tних пllartitзttltKiI] IIlr()гt().,llIl}{ iзi.:]],,,i;i.ttt,l ltl

Типового положення про атестацiю пе:агогitIних прачiвникiв УкраТни.
затвердженого наказом MiHicTepcTBa ocBtTtt i наr,ки УкраТни вiд 20.12.201 1р. t\lЬ

|47З uПро затвердження ,зltitl _].tl !1rl11ll11l11t i1().i()7JicIilIr| ll1,1lr .t l,,,t ].illllt,
педагогiчних прачiвникiв YKpai'Hllll (-],]llf f с rll()ваtI()г() в MiHicTel,1сTBi KlcTllltil'



УкраТни 10.0l .2012 р. за ЛЬ 14120З2])
6.1.10. Включати в обов'язковому порядку представника первиltttоi'

профспiлковоi органiзацiТ до складу атестацiйноТ коп,riсiй.
6. 1 .1 1 . Надавати кожному праuiвниковi роботу. Iцо тарифiк\,сться за

к;iтегорiсю (розрядом) },claltol]jlcllotL) J.t tli.tt,_li_|t,.trtii .iiut i.ill]l.
6.1 .I2. Забезпечити перiодичне (не рiлLrrе о.ltiог() ра ]) l]ll l I !] l l, ll(,)lii l] l

пiдвишення квалiфiкацiТ педагогiчних працiвникiв. гарантуючи Tt,t при цьо]\Iv
вiдповiднi пiльги i компенсацij' (збере;кенrrя cepL,.1llL()I () зll1-,,,1lfri1ц1 tlII l.i])
BtlTpaT на вiдрядження, у тому числi BapTocTi проТзду, добових i т.д.) вiдповiднtl
_]о чинного законодавства. Забезпе.rltтlt ()tL-ll1г\ rrllarti II1ll.111]tзtiitriitз. яl,j

з:iйснюють замiну буль-яких категорiй типцчасt,lво вi.цсчтнiх пpartiBtlT.lKiB.
6. 1 . 13. Забезпечyвати виплат\, доп-пат ]il:

виконуваноТ роботи ло 50%;

виконання обов'язкiв тимчасово вiдсутнього праrtiвника без
звiльнення вiд основноТ роботи - до 50%;

за використання в робоli .,lc]Illtt]titi,,;tl,iil:., l.t,,,l,jlil. .i ,,l:.,.,;, ,,i

ПРИбИРаннЯ ТУаЛетiв - l0%o посадового oK.ta.il\, (бс-,r прове_lенIIя II1,1l1 llbO\l\
атестацiТ робочих мiсць - постанова Кабiнету N4iHicTpiB УкраТни З0 серпня
]002 року Nb 1 298),

роботу в нiчний час - 40% (згiлно I'a,ll зевоТ 1r,оitи.);
Зазначенi доплати встановлювати :]а обов'язковltrt пого.-l7liеII}Iя\l ]

профспiлковим KoMiTeToM (наказ N4iHicTepcTBa освiти i науки УкраТни Лл l l 8 вiд
]-{ "rютого 2005 року).

б.1.14. За час простою, зумовJlеного Bl,,lt]t.,lKllcl]IIrINl lIe ] l-Jllllll Il]l;1111]JllllK.l

вrrробничоТ ситуацiТ, небезпечноТ для 7Ii1.1,I,1-я або j.t()ll(]I]'rl ttl-tltttiltIItlIiil l.i ]ir,_tt,i,

якi його оточують, iнавколишнього гlриро;lног,о ce}]c;1()BllIlli,i. ]i-I l1ll;l,,i,r,111цtr\l

зберiгати середнiй заробiток (ст.б Закону УкраТни uПро охорону працi>),
6.1.15. Забезпечити своечасне i правильне встановлення та виплату

працiвникам заробiтноТ плати з \1рах\,Rат{IIя\l зrliltlt позrt]t.r, rril,i,1.-lT,Iltl'i

заробiтноТ плати (cTalKy роботи. c,tcBiTl|. KIзl1.1ir]lir<lrltiiilrtll' IillicI(,rl.:ii. ;l1),Ii,cllli\,
звань, доплати за престиrкнiсть та iH. (гr.6 IrrcrplKLli'i ttрtl IIоряд()к tlб.Il,tc-lleHttrl

заробiтноТ плати працiвникiв освiти).
При змiнi розмiрiв тарифних ставок i посадовI.]х окладiв бе,з lBcl.,tiKllIIIirI

видавати накази про здiйснення вiдповiдних перерахчнкiв.
6.1.16. За роботу в шкiдливих умовах rrрацi .]а наявt-lостi кtlшtiв ttровалиlи

_Iоплати до тарифних ставок i посадових ott,ta.,tiR \, 1-19jllipi 120.6 Tapttr]lrtol'cTaBKlt
(посадового окладу) згiднс-l ,] .llo.rliiTK()\l _\',, () .,i() iltc l 1lr 1, 111; ;ii,,r: |]1]|l!|.;1l1,

обчислення заробiтноТ плати працiвникiв осtзi,ttl. ()rrrIlK\,\,\{oR гlгillIi l1,1 l;,.7IiIl,,rl,,

робочому мiсцi здiйснювати на пiдставi a,Iec laLtii' 1ltlбo,tl.tx ltictlb.
6.|.|]. Здiйснювати премiювання праuiвникiв вi;цповiдно до llолоiкення

про премiювання (Щодаток 1 - Положення про пре\,1iювання).
6.1.18. Виплачувати педагогi.lнl1\1 гlllattiIJltllliil\l Bi;ttttlBiдrtrэ.i[() r1.1 cr._57

Закону УкраТни uПро ocBiTr,>>:

lfii-tt,t]lCl]ilr] tlo't lll

].!



надбавки за вйслугу poKiB шомiся,tно ) вlлсотках до посадовоI,о

окладу (ставки заробiтнот плаri)залеяttlо вiд сгll;кr, псдагilгi,tttrll'llilбtltrt,

ПонаДЗроки-lО%;ПонаДlOрокiв-l..0.пh'^ПОНtlД'Oро.в-j0(),о:
допомогу на оздоровлення у розмiрi мiсячrтого посадового окладу

(ставкизаробiтноТплати)шринаДаннiшорiчнихвiлпусТок;
шtсlрi,Iн) I,pOlLlOtl\ Rlll]|lI()l](),|\ j,i , ,,l i , l

службових обов,язкiв у рсlзмiрi до ().]lIlOI() ii()c;1.1()lt()l() (]Il l,i_i\ ir illijiiii

заробiтноТ плати) вiдповiдно до ПоложеIlня. ро,зllоСl.,lсного ta пого,,i7liсllIIя\1 ]

первинною профспiлковою орган i зачi с ю(r]о.rато к ] - ll cl-r o;tic l t t I я ),

6.1.19. Не приймати в односТоронньому порядк)' рirпень, rцо зr,tiнtоють

встановленi чинним законодавством та цим колективIlим договором уN,lоВИ

6.1.20. ВстановлюватИ прачiвника\,1 ttl],:t[ll,ttзt;tl ,l() ,i1-11ltlOtlttt,t ]I lilII1 iit

наявностi коштiв:
високi досягнення в роботi:

зважати, rцо граничний розмiр зазначених надбавок для одного

не повинен перев",ччuur,a 509/n поса.,lоRог(,) (_\l,_ !:r ]" /1" lli]t,-l, lll,,,,,1 ]

Конкретний розмiр надбавок встаLIовлюватl,,1 ]il п(.)I (),tiкс,IlIiя\1 ]

,rac ll Bt,tKсltlltttttя ).

працiвника

llcllBtllll{()t()

ц

працi в сулi.
6.2.6. Звертатися до органiв прокуратури,

наявносТi порушень законолавства про (lI],llI ] \

19 Законlz УкраТни ,,Прп прок\,рi]l,),р) ),, С l ]5()

б.2. Первинна профспiлкова органiзацiя зобов'язчеl|с]..,.л
6.2.L ЗдiйснюВати конТролЬ за дотриМанняN4 Y зак-паДi закотlо:lавства про

оплату прачi.
6.2.2. Сприяти наданню прашiвникаN,I tleoбxi;ttttl,i tttltic\.,Il),г,l Il1I]l]()] ,l()]I(l\]()l ll

з питань оплати прашi.

6.2,з. IнiцiюватИ питаннЯ прО залучеI-tня До дисциплlнарноl,

адмiнiстративноТ, матерiальноТ вiлповi,ца,пънос:тi вi,цповi:tно 1о t1111111ого

законодавства осiб, винllих ) l]cBIlK()}l;tIllli lJll\1()I ].li{(\Il().l,tl]L ii"l ,li';, l i;ii,l,i i)

працi, умов цього колективного договорч. якi стос\ltоl"ься оп,пати пlrпtti,

6,2,4,ПредставЛЯТИ iнтереси пpartiBlllIKi,l ll}l1i 1-1tl зt ,tя,ti iitlt t, ll)\,i()lJ()l ()

спору з оплати прачi в KoMiciT по трудових спорах jc r :]о 
|i]:1l ' 

Kp|tiirrt,),

6.2.5, ПредстаВлятИ на прохання працiвника йогсl it]тереси ,] питань оплати

дер)кавно[ iнспеl<цiТ прашi шодсl

ll]l;lrIi tli lititltlll_-' iittll"l"l li;l, ](] i,_ l

Ii ]l,l l\' \'t,],,r'irtti }

б.3. Роботодавець i первинна профспiлкова органiзаuiя спiльно

!L



питань заробiтноТ плати. соцiально-економiчних пiльг, пенсiйногсl
забезпечення, а такох{ забезпе.lити г_lасtliстl, \,\т()R оtl_1а-гIi пl];ttti. гl,,1lя lKr
виплати доплат, надбавок, винагород. lI1lelriii. ittttttlx }a()\()I{\ lJi.I_1LlIll\ ;iбtl

компенсацiйних виплат.

7. Соцiально-трудовi пiльги, fарантii, l<омпенсаltiТ.

7. 1. Роботода вецьзобов' яз.чсться :

].1.\. Сприяти забезпеченнкl Bcix пllatliBtttlliitr jilIi.Ii.t.l\ tri.Lil,,trj.ttttlrtlt

умовами працi.
7.1.2. Створювати умови для проходження пeдi]гOta\tll-;tiiHKit\"lIl. IIt() \1lit(),I Il

дiтей BiKoM до 14 poKiB, KypciB пiдвишення квалiфiкацil'iперепiдготовки за

мiсцем проживання без направлення Тх у вiдряд;кеLtllя.
7,|,З. Сприяти працiвникам в призначеннi Тм пенсiТ за вислугч poKiB iза

BiKoM.
1.1.4, У випадку захворювання педагогiчних пllашiвtlикiв. яliе

унеможливлюс виконання ними професiйгrих обtlв'я зtiiв i обпrе,+ir t ltсilсб\ I]a}tllri

в дитячому колективi, або тимчасового переведення :] l{их або iнlllих обставин
на iншу роботу, зберiгати за ниN,Iи попередrliй середнiй заробiток. У рirзi
хвороби або калiцтва поперелнiйt cepe,ltrriй ;lрtlбi rtlK I]tIIj.Ilit{,\ it.ilIi .t()

вi:нов-rення працездатност,i або BcTatioB_lcIIIlrl iitt;li.li,lrrtlcri {i l.il ]ltt,i,il,,

\'краТни,,Про ocBiTy>).
7.1.5. Створити у закладi KiMHaTy психол()гi.,lLlt,li,t,l ро,]ванl аil(еF{liя.

1,1,6. Забезпечити правове навчання праrtiвникiв iз за]тчLIе|{ня r|axiBrtiB
правозахисних i iнших органiв в галузi права.

].|.7, Органiзовувати для педагогiчних працiвникiв заклад}, ceb,tiгlaptl,
конференцil' з пи,ганъ, законодавства про ocBiT_v. зп,liст1, освiти. пеl)едоgбр.

-е:агогiчного досвiду та iнше.
7.1.в. Сприяти вирiшенr]ю пll,гань tIpo ila.lallrrtl pclrбi,Ii,rariiiirrrrr. 1I,. til]()K It.t

._,кrвання працiвникам, якi Тх пс,lтрсбlrо-гt,. .ttl]-lgt;tt]cttl (Dtltt I^ t'rllti.r.l1,Il(\ll)

.]рахування з тимчасовоi втрати працездат HocTi.
,7 1.g. СприятИ органiзацii лiтнього оздоровлення дiтей праuiвникiв

I 
l.|.7, \,,Iryyurrfr ^ ^^г

.."-т8нови, використовуючи додатков1 асигнчRання за llaxVHoK за.п\'LIеLIИХ KoITlTlB.

7.2. Первинна профспiлкова сlргirнiзаltirl ltlбrltl'rl }} { l l,crl:

7,2,|, Сприяти органiзацiТ caHaTOpHO-K\/pOl-.' I tl()l (, tit;_i tii_ltIl{я,

: вiдпочинку членiв профспiлки та Тх сiмей.
1.2.2, Забезпечити проведення <днiв ,],itt-l1]tltз'я>. виТзди tllt

] .2.З. Органiзовувати вечори вiдпо,линку, присвяченi
1. з-lьнодержавним святам та iH. iз запрошенняN.,I BeTepaHiB працi.

8. Охорона прачi i злоров'я.

0,],1OpOBjle Il I{я

природу.
професiйним,

8.1. Роботодавець зобов'язyеться :

8.1.1, Що початку роботи праuiвнllка за \,K.,]a.1|-IJI,1\,1 Tllv.loBT]\{ _,loT,oRopo\,I

- зести з ним необхiдний iHcTpvкTail. 1]оз'ясн]lти пiл розписку його праВа.

] ,l

t



-_rз'язки, iнформувати про уN,Iови прачi. праllо Ila lli:lbl tl i titlrliicttc.tttil' j|l

ioTy в особливих, шкiдливих умовах вiдповi.tlI() J() tlllllII()г() ]llк()II()_,l|lг]с,l l]ll

.,!l охорону праui i tlього колективI,Iого.цоIоtsо[)\,
8.1.2. Забезпечити налехсний cTat] Clr]jBc.rl,. сIl()Il\.Lл

--таткування та контроль за Тх технiчним cTaHo]vl.

llp}.]]\I lщeI] ьл

8.1.3. Створювати взакладi в цiлому iHa ко>кноьтl,робоLIоNI} rriсцi з-r,орtlвi i

1езпечнi умови працi вiдповiдно до встановлених IIорм.
8.1"4. Призначити посадових осiб для забезгtечення вирiшення коFIкретних

,ilTaHb охорони працi, розробити iзатвердити it.tcTp,iKttii'rrpo Тх обов'яJки. llpilB.t
_i] вiдповiдальнiсть за виконання пок,па.l1сIIlJх I{il IIl]\ r]lr rrKrtiii" 1il,_1C ]IIt-tIlIl ll

навчання (перенавчання) з питань охорони прашi.
8.1.5. Органiзувати своечасне i якiсне розслiдування нещасних випадкiв на

виробництвi, професiЙних захворювань вiдпtlвiднtl до виNtог LIинноI,о

законодавства про охорону працi. Не допчскати проRе.ценL{я таких t,lозс.lti.lr,вань
без участi представникiв первиrIноТ просРспi"ttttltзtll'()llIilIrirаrtil'.

B.1.6. Забезпечити усVнення прtlLI 1,1 н. Ili() IiItii. Illlilll()lIl Ile iI1.1t, lll i4|! l,t Il i|,
професiйнi захворювання та здiйснитtl проdli,lактиL{нi заходtl д,lrl lх
попередження, у тому числi i тих, шо виявленi ксlмiсiяtчtи за пiдсчмками l'х

розслiдування.
8.1.7. Проводити атестацiю робочих мiсць за умовами працi. Ознайомити

працiвникiв з результатами атестацiТ Тх робочих плiсць пiд розписку. Свосчасно
здiйснювати доплату за несприятливi умови працi за наслiдками атестацiТ

робочих мiсць або оцiнки умов праui особаьл. безпосерелньо ,зайгlятllr,т IJa

роботах, передбачених вiдповiдним пере.пiксlм про(lесiй (ffo,rlaIt,lK )"

Iнструкцiсю про порядок обчислення заробiтttсlj'п.tаltl lll1.1ltiBHlttiiB t,сtзttll.
8.1.8. Забезпечити проведення попередньсltо (ttllи приl"лсlivi rrll рtlбоr1) i

перiодичних медичних оглядiв працiвникiв, а також шорiчного обов'язкового
медичного огляду осiб BiKoM до 21 poKv.

Користуватися правом притягнення д() лllcll11lt.,littaptltll' rзi.trttllзi.ilt lIlll()c li \

встановленому законом порядку праuiвникit]. ljlo _\ \II.Ir|l()l ься BlJ llll()\ojl/lictlltrt
обов'язкового медичного огляду, а також забезltе.tити вiдс-rt)рt)нtr,llIlrl lх вiд

0 роботи без збереження при цьому заробiтноТ п.,tати .,to прохсl]1ження \,1е.,1()г.пя;1\,.

8.1.9. Забезпечити вiдповiдно до санi,гарtlо-гil,iс Hi,tгlltx ilop\t
температурний, повiтряний, свiтловий та водний режими в ycTaHoBi.

8. 1 .10. Аналiзувати стан захворюваностi в ycTaHoBi. Забезпечити
виконання лiкарських рекомендацiй для його зI"lижеFIня.

B.1.1l. Провести навLIання та lle1-1c11 i1-1 ц1 i|].tIll, ] illlllll{b ()\()ll()!lll |]lllrlll
працiвникiв, зайнятих на роботах 

,з пi.tBllIt{clI()Itl ltсбс lticK()l(). 1 1a ,:1tlli\ t]lilll l1 .l()

роботи осiб, що не пройшли iнстрlrк,га/h ] o\()l]ollll Itpa.rti iтсхttiки бсзrlекl.l. it L]

необхiдних випадках - навчання та перевiI]к} j}Jatjb.

8.t,12. До 0l жовтня забезпе.I]1тт1 RтlL,пrт.т]ттсl "cix tтепбl,i,lltI!\l ,f \п,i!п -1 ,1,

пiдготовки закладу до роботи в зи}lовI1\ \ \1ова\.

В.1.1З. Надавати представtI}1к.l,: _.- ,i.,,l]lciii.ttiilll,.,'l t)i]],:llll.,;il, i

охорони прашi необхiдну iшr iHcpolll1.1L_:., l ,,,, j.lI-1b \ \I()г]. ()xOPotttl lll)a]ti. lcxtriKrl
безпеки, санiтарно-побутового triе -;:чнt)гtr забе,]tlе.tення, витрати кilшт,itз,

передбачених для здiйснення зз\t,l-.з l ()\\l11oHrl прlltui. Свос:чltсно вiI(ивtlг1.1



l

заходiв для врахування подань та висновкiв, надавати аргументованi вiдповiдi в

7-денний TepMiH пiсля Тх отримання, 
,Lt tl()pNl i tlpatBtt,t

8.1.14.ЗдiйснюваТИкоНТроЛЬЗаДоТрИN,lаFli-lя1\'tlllli..illlВI]ИКtlN4
охорони працi i технiки безпеки пiд час навчально-виховного IlpoIIecv та

роботи, а також за викорИс.,ганIlяN,l :засобiв Jitxtlc I\ ,

В.1.15.ВжиВаТИТерМlН.оВИхтанеоСlхiдних]i.i\().-liвl.rя.Flii,'lаtItlЯ'l()II()\1Оl11
потерпiлим при виникненнi нешасних випадкiв в r,cT,aHoBi. ,]ал\,tl|llоttи l, разi

поrфб" аварiйно-рятувальнi формування,

8.1.i6, зважаючи, ш{о u,о-iооування збиткiв. запоДiЯНИХ ПРаЦlЧ:1::'

внаслiдок поIпкодження його .оорЪu,, або у випадIу ,::,о.г, 
праLllвI]ика,

здiйснюсться Фондом сОЦiаЛЬt-tСlГО С'tРаХ\lВаННЯ ВrД lteLl-tacFlt]\ tJl'llliI''tKll]

вiдповiдно До ЗаконУ УкраТни <Про загальн()оСtов'язt<овс ,цер)кltвllс cOllii.,11,1{c

страхУВаннявiднеЩасноГоВИПаДкуНавиробништвiiпро(lесiйного
захворювання, якi спричинили втратy працездатностi>:

- своечасно передавати документи на осiб, tцо потерпiли вiд t{еIцасних

випаДкiвнавиробниtlтвiТапрофссiL"]FII,1хЗахRорIоRаI{Ь'.l(.)
вищезt,аданого Фонду, ,, , ,,i,,, , \ ll],r] {},\

в.1.17.зберiгати за праuiвникаN,{11. LrlO t]lpilll1_Ill lli_]tlllc]_la",i,]l1.j,:":].,:,,i, ,

неU]асним випадком на виробништвi або гrрtlt|l,захворiоt]ilН+iЯ\1, "]:ll:,_ll]:]:]"'

/посаду/ та середнЮ заробiтнЧ плат\ tIll RссL ltepio.:t. ,,tt-, ll1,t]I(]B,lcIll{,l

працездатностi або дО визнаннЯ Тх в установлено\1\, поряjlкv _iгtBa:ri,taп,rr,r, 
У разi

неможливостl виконанF{я потерпiли*ц tlOГtePC:lItt,tl'i робо гlt lабс згtс,ttil lt

вiдповiдно до медичних рекоменлаuiй його перепiлготовкч та

працевлаIптуваннЯ, встаноВити пiлъговi чrл ов и та рс-ж IJ \l робоr"tl,

8.2.ПервиннапрофспiлкоВаорганiзацiязобов'язYстьсяt:
в.2,1. Забезпечити активну участь предсl,авникiв профсrriлкtlвtli ()l-]l,tt]l;,tLi'

у вирiшеннi питань створен*".iоро"их та безпе.tНИХ YIVloB ПРаШi. llolle'e-{7iic'l1Hll

випадкiв травматиЗМУ 1 ЗаХВОРЮВаНЪ' ОЗДОРОВЛеt{'Я Та ПРаЦеВ'-]аUIТ\ Вl'I1IНЯ )

випадку ,rin,o стану здорОВ'Я ПРаuiВНИКiВ, Ill] ,,,_,"i.rrttlt j Tl(1tlr]IlI]]

8.2,2. регулярно (шо*uujrально) засл\lхоR\,ватI,1 l{1] 'laci-tЗtlttj l't']1i]I1I]]]t-l1

профспiлкоuот'орaанiзацiт роботолавtlя. Bi,,1tltlBi.'1tttlx tIOCll-'t(-\I]l]\ 1\\'"-l 1"lil 1-'l1tlt

умоВ i охоронИ праui 
л,.:л,,,,,.i,, ,l.r ,::l j 11illillt itllittii. I[1lil

В.2.З. Захиrr{ати права праuiвникiв tla з"кlроtзi 
l :]:].,,,:i]], "

виникненнi небезпеки для }киття iздоров'я прitцiвгtикiв' а litкo7к l,Llx, шо

вчатъся, вимагати припинення вiдповiдних робiт,

в,2,4. Сrr|r"r" роботолавцю, профспiлIiовlл\,t i ,tеlэiкавниьt оllг|lнll\{ )

здiйсненнi ,";;;i; дп, ,uб..пеLIення виliоFIання г] \ claItt-lBi ВИrlСlГ j1-IIi()Il(),:lilГ]С Гt]i-l

УкраТни про охорону працi i здоров'я' 
,,l)/\\,.\LI..lIHrl гI()(]l1,1()l]I]\ tlc'-

8,2,5. вносити пропозицiТ роботодаВЦК] tlPO ']r1()\oLlelI|l r 
''".j-l,':]l]:]:_l]:"' 

]

працiвникiв, а такоЖ стимулЮвати Тх за активНУ Y'tac],b у з,rriйснеLlнl заходlв дJIя

полiпшеннЯ умоВ i охоронИ прачi з врахуванням мох<ливостей первинноТ

гrро ф спiлковоi органiзачii,
8.2.6. ЗаохоченЕя працlвникlв

норм i правил охорони працl l

обов'язкiв.

здiйснювати з VрахчванНЯN,l Виконання ниN,lи

,TextliKlt бс зttскtt Illl1,1 t]llK()llattIti l]l\ l()t{ll\

lч



8,z.l.ВноситипропозишiТДЛяПоIlСllе.lil\сlItlЯi]1,1tIl]кllеltl1']\,lОili.ll]Вl1\
. -:,,-.'iIiЦИХ ситуашiй, виробнИчогО травN4ат1,1зму i ilросР з;rхворtоt]аitь,

8.2.В.ОрганiзУВаТИроботуДЛянаДанняДоПоМоГИТраВМоВаниплiхВориМ
::зцiвникам, зокрема для вирirпенн,,*.I:б"ових пиТанЬ" ПРИЛбаННЯ

:]tlкаМентiв,отримаНнясВоеЧасНоiь,tелtl.tгtо.ijtогtолtоlt,t..'':
8,2.9,сприяти праuiвника\{ y Bt{KoHatI]]i ttttlll]'aС'бС''1l'Я']ilI11''] 

(')\:O'a()]]l1 Г1l]llll'

_: органiзувати вiдповiдний контроль' 
]LleN.,1 i посадовt,lми сlсоСlаrь,tи

в.2.10.Перевiряти u"no"unni р:9_:::давцеN,,1 
i посадс-"-

rропозиЦiЙ.преДставникiвпрофорганiзацiТЗПИТанЬохороНИПраЦt'
-]омагаючисъ Тх реалlзаrl11, л;,. DrdLTnct{T1,I IIд обговореttttя тр,\ Jовоl(,

В.2.1t.НерiдrшеlразунарiкВI{ГIОСllТ1.1IIдобговореttttяТр,\JоВоГО
колективу paaynorur" спiльноТ робо,' '' 

lLt();l() laбc;ilctlcl1I1,1 ir(iilil)t),II() til

охороною прачi,

i i Гaiili##; ff ;.'J#iloi.. n.n2 
;; ;LT т х, i "т 

:н":i} ;#, I'
вихованцiв, оточуючиХ ""О " "рlц"i робо" або пiд час знаходження на

територiТ установи,
8.з,2.вивчати i виконуватИ ВиМоГи НорN'lа']l'lВl]О-tlраRОВих 

;lK'liB ] ()\tl]'tltrtt

працi, правила поводження з устаткуван.н:]1, 
i технiчниN,lи засоСlами навLlаIltlя,

корИсТУВатисязасобамипоп.п,"uНоГотаiгrДriвiJt)1.1-iIЬНОI-()зtlх1,1сl\.
В.3.З.ПроходИТиУВсТаноВЛеНоМ):]И:'::-ЗtlкоНОilаВсТВОN,Iiробо'tсi.tilВllс\l

, 
"о, Ё* ;н:g*: T"xil"#;x, жЁ т#+1 lH 

". " ""_ч з,"u, 
n uo 

I 1 :: |]::.т т:

або iншlу посадову особу; u*"u1l:,заходlв лля Т* ПОПеРеЛЖеI.НЯ Та 'riKBl''1l1l111:

;;i"ъl]i:;'"'"#::;;;н";;'J#НТоп,.,_ь за пор\,ltlенilя t]иN.ol . ,}l1,]Llatlett}l\ )

даному роздiлi колективного логоRор\,

9. Гарантii дiяльностi первинноi профспiлковоi органiзаuii

0 3.1 lýiJ,lffiilH.;":,1";'J,:;ili'^:i;],l]jli''i\Ib 
l]t]а/liаltlся t] р\t а ]Я\l }t

сТаТУТнуДiялънiстьПрофспiлкипрачiвникiвосвiтttitlаl,кl,iУкраТrли
Створити".оо,.iдпiумови.ДJlя".]l)]:].:]]."'iiiя.,tьtltlсtillерt]t,llllj()l

профспiлковоiорганiзаЦiТiгlрофспiлковогокоМlТе.Гч:
наДаВаТипримirченняДЛяПроВеДеНнЯпрофспiлкоВИХзборiвi

засiданъ прОфКОМУ; Bt.,ttlt-l,i iгrt]lo1lrrarti'r'.

сприяти друкуван.ню i розп,ll{о7iенi]iо 
l]l"lП() 

ll],i 1._III],_1. 1"II

9.1'2,НаДаватидло'дiи.НеНtlяКОtl-|l](\ll{lI.-!I]]I.1l1!l1ь.ll.]1I.r]1]\.'i{

прачiвникiв, докупоa*i" *одо облiк1, Po.l.,t()I 
(l It]cr " tзi,,1Il\/c гок, ,]llявl1 ]ll cliallI,11

прачiвгiикiв та книгу тх peccTparrii- ,|1l(\ \1cIl il1 З 'r'aPr'rt|liKarti.'i' 
,LIIec 

lttt{Il

працiвникiв, вiдомостi та iНшi док\,\1ент11 ] пllтl]1l:.1,]оо'',ноТ плати t T,t,

9.1.3. головt , un.nu* профкоrr\ нэl:1взтrr вj-lьниri вiл роботи 
clac ВпроДоВя{

2 годин на тиждень iз збер..н,-,,,,,.,l ,- ^- -j:,''l] r\ l'ti'tlбiiКi. '"1l IjIlirr;il't}iiLl

ГроМаДсЬких обов,язкiв На коГlla .:. -]-' '- :-.' 'i_'\ ]ijl]\^ )'tlcr1 R li()'lC\']l'1.1tiil\'



iпереговорах, в роботi вцборних просРспiЛкоt]и\ оlrгi_,lНiв. r" Toпt' LlиcJll BllIltи\ ]i,l

пiдпорялкуванням го колективу вiд роботи на
q. r.Д. Звiльняти представникlв трудовоr

необхiдний перiод для участi у пiкетуваннях, мiтингах, демонстраuiях та iнrrlих

акцiях протесту, у тому числi з витздом за MelKi у"lт::" (вiЛПОВtlН,1;3

населеноaо arynor9, по".Ьзаних iз захистОr\1 -rРУД()t]1.1х. cc-lttiaлbtlo-eK()llO\ilLl}l1,1x

прав та iHTepeciB прашiвнrакiв освiти -.t,пеtliв ttptlrllclli,rKt,l i,з lfrcl,c,KCtItlяrt

середньоI заробiтноТ плати, 
1 :_,-.tл:,.., /\,1t.7)l,i,,o,,i.l. неrlГlх

9.1.5. Надавати первиНнrи профспiлковiЙ .,pl tl'ilarli'i HeclflxiltHr, iHt|lopMtilt-tlK)

з питанЬ, ЩО стосуютъсЯ змiстУ даногО колекl,tlвного догоl]о}]), cIlpt1,1l,Lt

реалiзацiт права Прфспiлки на захист трудових i соrtiалъно-економi,tних прав

ia iHTepeciB праuiвникiв,
9.1.6. не переш]коджати вrдвill,вlllllll() 1.1 ()i-iЯ.l\ l]ililirfliillllIl):. ''""-' ' ]:-_].,,:'

iнших примirцень, робочих Micttb первигlнiй пpotPcTri"rKtlBiir opt-alll,]allll,

перевiркам цотримання законодавства Украiни гIро праLtю. OxO1]OIl\, праlti,

оплату прац1, ведення труцових книжок, надання, облiк i BtrKopl]cTiIt{tll

вiдпусток тощо' розмlщення.. rнформацiТ первинноТ профспiлковоТ органiзаuiТ в

примiщеннях i на територ11 установи в достyгlних для праttiвникiв мiсцях,

свосчасно (в тия<невий TepMiH) розглядат" ,,рпr,u,,иrti'i гtервигlнс,l'i rrptlt}lclti,llioBt,,l

оргпнiзацiТ про усунення вияtsлених ними пор\,llIень. в ttей же Tc-l]\lit; ttа:tl,tвllти

профкому письмову вiдповiдь tuодо вжl"1тt,]\,з;l1t1,1i В,

g.|,7. не змiнювати умов тр},дового ,1огоI]ор\,, lIC пirll,Llt ll lll ,l()

дисциплiнарноТ вiдповiдальностi .tленiв I1ellBlltjtltll tt1-1tltjlctti,ttitltltl'l' ()llllIllillttLtl lr

також членiв koMiciT з трудових спорiв без зголи на це первинн.)т просhспi-rковоj

"О'"Т.'iЁl'ru,поr.ння членiв первинноТ гrроt}lсlli.tкtltзtl'i tll'rltitilliti'l ,i''

(профорганiзатора),крiмДоТрИМаНнЯЗаГа.ПЬFlо.Го'..'р]:l:')IIl]()i](l'll1i1ll.:
попередньоЮ згодоЮ n.pu"rn.T профспi-пковоТ огI,аI]iззrrij'ttll:]l]l)]-,'

пiдпорядкуванням ГlРОфСПiЛКОВОГО ОРГаНY' 
191.1,ilt. i]t-)1l il:l;,,

9.1.9. Не допускати протягом року пiс-rtя ,]акlнtlення

звiльнення колишнiх членiв та голови первиннот профспi-пковот органiзашr'l ]

iнiцiативи власника або уповнова}кеного ним органу, kpiir Bttltзlklb,

передбачених ч.4 ст. З l Зu*опу УкраТни ,,ПрО про(lесiйнi сПi.tкtt. ix п.-,,;-,tв.l

гарантiт дiяльностi>. (зазна"at,a гараtlтiя Ilt, llll:lа(-,гLся \ RI1lli,i,LIi\, 
_.:],, , ,,, 

, ,

припинення повноваженъ у ЗВ'ЯЗКУ З Het]a-lc)KlI}l\l RiIK()IlliIlll']\l ci]()l\ 1\r)1]:1 !:

як членiв первиннот профспiпооu.-.,Т оргf,lliЗ;,rrtil'. liiltr Зit B-'1l.clItlr1 ''i'l']'''l ]:'''' 
-

випадкiв, коли це зумовлено cTaHoNl ,здсlрсltз'я),

9.1.10. вiдповiдно до письмових заяв прашiвникiв, Iцо с ч,:lена\Il1 пепRi1__

профспiл*оuо.г органiзацiТ, шомiсячно i безоr1.Iil] iI() \ 1illI\1) Rаl I1 i ] , l"

плати iперераховувати на paxyHott,tлегlськi Il}ltllj;glli,lцtlг}l tJllCClril l_

наступного за днем виплати заробiтноТ п-lаr l1 _lIlя,

9.2. виiо;;; профспiлкЬвий оргr,1}1 i,L\11ll;1i]li\)] ilгt,t]lс]]i,lьl,t,"

зобов'язУеться викорисТовуватИ Ha:li,lHi ',;:,,,,,:',l ],l:,L\l1tl_i-LB_,131l\1 \ ,l-,,

Працю'освiтУ'аТакожциМко-lекТllЗЧ;].':=.-.з.l.:]._.::":.I.1.Нilя.].]Я].:.''.
трудових t соцiально-еконоtrIiчнtlх::],1: ,l ,:: Jl]---",э :i-,]i]]B}JllKlB,

I



- _ орlн, так 1 спlльно.
10.1.З. Для контролю за виконанняN4 ко,пек]t,]Rl]оt,() доt,оRоll\ сг()llоljll Ilc

:i:ше одного разУ nu pin аналiзуЮть iузагальнtою,гь хiд йогсl викоIlilння, l,разi

:{евиконання окремих положень здiйснюють додатковi заходи tцодо j'x

реалiзацiТ.

1 0.2. Роботодавець зобов' язу€ться :

10.2.1" Притягати до вiдповiдальностi осiб. винних у невикона}{г{l

зобов'язань (положень) lIbOI,o Ko_lcKгI1llI]()lrl ,'l,(-li()lltlI'), ii,],i,l,,r,",],iii'\i\

(невчасному) Тх виконаннi, порушеннi законодавства Ilpo колек,rивнi доiовори;

10.3. f[ервинна профспiлкова органiзаttiя rобов'я,}yсl"ься :

10.3.1. Вимагати вiД власника розiрванНЯ ТР;''ДОВOго доГоВору (контракту)

з роботодавцем закладу освiти, якlliо BiH порr,rII\,с зако}]о.IIаRстRо ппо пl"]аIiIо, IIс

"rnorya 
зобов'язань цього Ko--,eKT'JBIIOI,(] ,,l()I()I]()1]\. il;-l iti.i.'l:ii': ,- i i,' ]" ii'i '

УКРаТНИ' 
l,тй пгrгrrпiп пiпп йсаний r тпьох ,i lбсрrгill() lься )колективний договiр пiдписаний у трьох приN,l1рнt]ках, як

кожноi iз cTopiH i мають однакову юридичну силу,

За дорученням трудового колективу

10. Контроль i вiдповiдальнiсть

10.1. Сторони зобов'язуються:
l0.1.1. Спiльно визначати необхiднi

__ : t] го колективного договору.

10.1.2. Здiйснювати контролъ за його

ачiвсъкого

,]|lx()llll -ljlя ol]I,ilI-1i laLtir Ilик()t{анF{я

виконанням як самостiйно коrкною iз

-l

[-олt-lва профкому N4укачi вського

за]i-lад), .1olltKi-rl,ttoT ocBiT,lt -\i! 1,+

H.Жr,"riKoBa
-И,й;,

,о.Бенькалович

освiти JVq 14



,;

Додаток l

до liолек,l ивll()I () .,1tlt,tlBopr lti;ti

роСlотсl:titг]це\l Nl_r Klt,t i tзc ькtl t tl

закладу дош кiльноj' освiти r\Г! l 4

ra вибtl1,,,tlи\l ()llI i,tIl()\I Ilc|rg1lllH()l

гlpotPcll i- t Kt-l вtll' ()р l,.Itl l зацil'

на 202l-]0]5 poкl.I

ОРI€НТОВНИИ ПЕРЕЛIК
посаД працiвникiв з ненормованиМ робочип,t лнем сист,еми N{irricT,epcl,Ba

освiтИ i наукИ УкраТнИ, якиМ може надаватИся додаткова вi:tпl,стка

Керiвники установ i органiзацiй. Тх заст\,IIIiItIilL

Економiсти, юрисконсульти. практи.ttti IIcl1\() I()l ll. ctlttitl.ttli it. б_t :rt ;t i iclli1-

бухгалтери-ревiзори та iншi).

Технiки Bcix спецiальностей.

CeKpeTaPi, секретарi-друкарки, ceкpeTapi учбових (r,чбово-N,Iетоди,tttlтх) Birri-riB
(частин), дiловоди, комiрники.

Kyxapi.

лiкарi,, середнiй та молодший медичний персонал установ i закладiв освiти.

)



Додаток 2

до колективнOго договору мiяt

рtlбtl l ()_li,lBl tt,rt \ l_r Ka,l iBcbKol tl
,зaK.rll:l) ;ltltttlii.li,ltill't,ci;i ttt -\r l i

та виборним органом первинноi'
профсп i.п KclBclT оргаFI iзаr ril'

на ]0] i-]0]_i p()li}l

пЕрЕлIк
робiт з важкими i шкiдливими умовами працi, при виконаннi яких

здiЙснюсться пiдвищена оплата

1. Види робiт з важкими i шкiдливими умовами працi. на яких встаноR,цюються

доплати в розмiрi до 12 вiдсоткiв:

1.tз0. Обслуговування теплових бойлерних установок в цехах 1дiitьниuях);

котелъних, турбiнних.

1.140. газозварювальнi, газорiзальнi i елек,гро]вllрl{)l]ii-,lt,tri ptlбtlrrl- l tlttcIlll)t],lll1

у примiшеннях.

|.t46. Ремонт i очищення

|.I47 . Роботи, пов'язанi
каналiзацiЙних колодязiв,

вентиляцiйних систем.

з чишенням вигрiбнr,rх яNl. смi,гтсвt,tх яrцлiкiв i

проведенням Тх дезiнфекuiТ.

1.15 1. Прання, сушlння 1 прасування сllецодяг),

1.152. РоботИ бiля гарЯчих плиТ, електрОiI(аров]lХ rrrа(l. котIj1l{-гсГсLI\lI\ i па1-,,о-

масляних печей та iнших апаратiв д:lя сNiа)iеIIttя i rзttпit<аltttяl.

1.]55. Роботи, пов'язанi З ]\,IИТТЯм посуд)'. ,rapll i rcxtto.1clгi,tIttll,tl tlб Ill.,llli,lIlllri

вручну iз застосуванням кислот, лугу та iнLлих xirti,ti]l,tx petloBtlH,

1.159, Роботи з хлорування води, з виготовлення]\{ дезiнфiкуючих розчинiв, а

також з Тх використанням.

1.164.Робота за дисплеями EON4.

1.l78. ЗабезпеченнЯ i проведення зalIJя-l. " ],l]-i1\, п lalRa.lLIIIJx бассГlllпх

i.182. Роботи на висотi 1,5 rt r бi.-lь,, е _-:__ lt]з-l]\Нек) зе\,1-цi (пiдлоги).

п:_:*



Щоплати за несприят:tllвi r rttlBli пlrз111 I-Jстаi]()г]_,]lt)I{)ться }lt llc,t\.lI1,1-il,Iil\ltl
аТестацiТ робочих мiсць або оцiнк]I \ \loB прitцi особа]\,1, безпосередньо зайняl,иN,l
на роботах, передбачених Пере--liколr. iнарахt-lR\,,к)],ься,]i1 tI11c l[nKT,ll.ttt<-ri'

зайнятостi прашiвникiв на таких робочих шлiсцях або в таких vмовах гIраtli. яка
здiйснюсться вiдповiдно до дiючого законодавства про охорону лрацi.

Пр" наступнiй рацiоналiзацiТ робочих Micllb i полiпшеннi чмов праrri

доплати зменшуються або вiдмiняються повнiс Ittl.
На роботах з важкими i шкiд.lrивIJN4и \/N,lоваN4и праrri доплатtl

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

особливо важкими i особливо шкiдливи]\,,Iи умовами працi - до 24 вiдсоткiв
посадового окладу (ставки).
Атестацiя робочих Mict_lb або оцiнка \,\IoB rrparli в .\ с tilIIoBi.l\ r clllr arri laLtiltx
ЗДiЙснюеТЬся атестацiйною KoMicicto" яка с гвоllIо( i Lcrl IIalill,]O\I lltlбtl tt1,1ill}llrl ]ll

погодженням з первинною профспiлковою оргаtIiзilttiс.t<l з LI}.1c.,Ial гrаl:iбi.lьttt
квалiфiкованих працiвникiв, предсlавнttкiв IIcllBIlHHol lrpot}lctti,ItitlBtll
органiзацiТ, служби охорони працi ycTalIoBIl i сlргаrriзаrril'.

Атестацiйну комiсiю очолюс керiвtiик абсl йtllti ]tic]\ll}lиK. д{,tя рtlбtirи
ЧЛеНаМИ атеСтацiЙноТ KoMiciT MoiKy.,b заJI\ tI|,tIllcя ctlcцi"r.tic ltt itttttttx с,tr;riб i

органiзацiй.
На пiДставi висновкiв атестацiйrноj' Ktlllicil' Kcl-.iRIlIlK \ cTaII()l_jIl (li]:llIi!llttl:','

За ПОГОДЯtенням з профспiлковим KoMiTeTclM за-rверджч(_ гtерс.rriк KtlHl;1-1grr,,,i-

робiт, на яких встановлюсться доплата за несприят.цивi умови прашi i l.озrтiгlт
доплат за видами робiт.

KoHKpeTHi розмiри доплат та тривалiсть i'x виплати встанов.lкrкrться
наказом по ycTaнoBi, органiзацiТ.



Jo.raToK 3

_lO K().1IcK I llI]tl(lг,[) .]1()I,()I](l1lr lt i;ti

РОбОТсlда t]цс Nt N4 r, Ka,t i вс ь Kc,l гtl
заклад}z доrшцЦьноТ освiти ЛЬ lz[
та виборниv tlpI aHoNI i tеl_,lви Hl lrll
про(lс п i,:t кilвоl' ор l,ilI l i зaI til'
на 202l-]0],S роки

список
виробництв, цехiв, професiЙ i посад iз шкiдливими i важкими умовами
працi, зайнятiсть працiвникiв на роботах в яких дас право на tltорiчну

додаткову вiлпусткч

(вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 1З травня 2003 року ЛЪ 679)

\4 а кс t-l,rta,'tbt lil
i три ва,ц icтb

13иробництва. робс1,1 и. tlcxt.r. IrptltIiccii rlr l]()ciI.Ll]

Кухар, який працюс бiля плити

Фарбувальник

ОператоР прапьIJи\ \tаtfiиIl. ,заiiгrяr-1.1 ii ttlt ittIltll\ l)(ro:\r Iil\.

опа-гrювач, зайнятий оп€шенням печей дров'яним паливом

Lllорlчноl

додатковоi
вiдп1,стки за

рtlбt1-1 r i;
tltкt_l.-tивttrlи i

Ва/\ K}.j \l и

},моваNlи працi.
кztлендарних

_lн iB

Номер
позицiТ

;

I



I

f.,, l;l l rrK -l

-tr (t-1.1CKTll ВНоГо JоГоВорV \4 iж
роботоJавце\l N,lукачiвського
зак.-]а_]}, JошкiльноТ освiти J\Ъ l4
Та вllбОрtIII\1 (]]]гllII()\t гIt-]-l1з1IlIl1,1l'

п po(lrc гI i_:l l<cl воl' ()Il гa l{ i за r t il'

на 202 l -2025 роки

список
виробництв: робiт, професiЙ i посад працiвникiв, робота яких

ПОВ'яЗана З пiдвищеним нервово-емоцiйним та iнтелек,l,уальниN{
наванта}кенням або виконусться в особливих природних

ГеОГРафiЧНИХ i геологiчних умовах та умовах пiдвиIItеного ризикч для
ЗДОРОВlЯ; ЩО Дас право на щорiчну додаткову вiдпустку за особливий

характер працi

вiд lЗ травня 200З poKr _Nl (ll9)

виробництва. роботи. tlехи. пllосilесil"га tliltllt_ ttt

N4аксима.,r ьна тривал icTb
ll(()l]l Ll il()l . [()_ lil I li()l]()l

tзi.lti_l c't Ktt lll 1li,бi, tl ; l

tttKt. t. t l1гJl1\1lJ 1 l]ilrl\lil1\1 l]

_\ \1()Ba\l tl tIIritl 1I.

ХV].ДIЯЛЬНIСТЬУСФЕРI ОРГДIIIЗДl{li Вlдгl()tlIltlIi\,. p(),lг},\I.Ii\,,,lllIуpl1 I \ ( I]()I,I\

дIяльнIсть TPF.HEPIB I сп()I, I ljl]I I1.1\ I]I lli.-I \.,[ \IIIt]
Тренер-викладач дитячо-юноLlll к()l' с псrртttвнt-li ( с l l( )l) l lllJ t l( )-

технiчноi) школи, спецiа-гliзованоТ дитячо-юнацькоl' шкоjlи
олiмпiйського резерву, спецiалiзованоТ дитячо-юнацькоТ

но-технiчноТ) школи та },чилиulа олiлtгtiйсьr<t)I.() llc,]cl]I]

хчп. охоронА здоров,я, OCBITA тА соцlАльнА допомогА

льтмасовоl'
кастелянка

ХХIL ЗАГАЛЬНI IIРОФЕСli ЗА BCIMA ГАЛУЗЯМИ ГОСПОДАРСТВА

IншI види вироБниtlтв
Прибиральн ик слухtбових прим i tчень. за й rt ятt t й п |] t trl tt 

1.1; 
t t l t t ч r t

заг€Lпьн их уби ралень та
ПеРСОНаЛ МеДИЧниЙ молодttlий та обслr говt ttl,ttiii IIcl]c()llit. t (ссс t,1-1lt

робiтник з обслуговування .,,lазнi" tIя}Iька. пtltli.llllIli l}ll\()Itil lc. lrrl
примiщень)

Оператор електронно-обчис,цюва,пьнll\ \1з t I l l 1 I I. t t Illl l I I B rl t t K, 1rr 
rбr1.1 11

(вiдповiдно до постанови Кабiнетr l\4irзicTlliB Vttpal'tt1.1

якого пов'язана з використанням пе ьного ко\lп к]

т*-



-Io_raT ок 5

до колективного договору шlirK

робоr,с-llав це \1 M_r, Ka.t i вс ь ко гсl

заклад), дoLrl Ki"llbltoT ocBiT1,1,Nl 1,1

виборним органом первиннсli'
про(lсп i_r KclBtll' ор г|lIl i за r t il'

на 2021-202_5 l)оки

поло}кЕння
про премiювання прачiвникiв

е l.Загальнi положення
1.1.Щане Положення про премiювання працiвникiв (далi - Положення)
встановлюс порядок i розмiри премiювання роботоlавцiв, i'х зас,гl,пttttкiв.
педагогiчних та iнших працiвникiв заклалiв ocBiTli Til \ стаIIов. пilпоllя"ll;оRаIIII\

управлiнню освiти, молодi та спорту викоLItlвLIого lioN,ti,TeTy N4l,Ka.tiBcbKol'

MicbKoT ради.
|.2.Щля визначення претендентiв на премiювання та розмiру преlлiй наказсlпл

начальника управлiння освiти, молодi та cltсl1l,I\ cIBoIrK)( tI,crl цllшliсi>t з ,tltc tlt

працiвникiв управлiння освiти, молодi та cIlop,t). rticbKtlt о коNliгс tr tt1.ltlt|lciti.tKtl

працiвникiв освiти i науки; методичного кабiнет\, l,а централiзоваItоl'fll хга-rтерii

управлiння освiти, молодi та спорту.
1.З.Роботодавцi закладiв освiти можуть клопотати про премiювання пiд-rег.-lих

працiвникiв.
1.4.В дане рiшення можуть вноситись зш,тiлли Tll .l.оповlIсt{t{я ttа пi.,tc,illrзi 1lirl]cil}Jя
KoMiciT.

2.Порядок визначення фонду премiювання
2.1.Фонд матерiального заохочення (премiальний фонл) створюсться за рахунок
eKoHoMiT фо,rду заробiтноТ плати в межах загаJlьн1.1х ксlштiв, переi]баLtених
кошторисом на оплату прачi.
2.2.Премiювання праuiвникiв здiЙсrlIо(,1-1,с,ri \ llll ]i rlj.tcr ill()c Ii lliбtilli|li],rili;ч ij iit,

заробiтнiй платi.

3.Показники премiювання i розмiр премiй
3. 1.Премiювання проводиться за такими показниками ;

-сумлiнне виконання службових обов'язкiв;
-творче ставлення ло працi;
-дотримання правил внутрiшrнього трудового розпорялку. положень
колективного договору;
-особистий внесок працiвника у роботу колективу;
-змiцнення MaTepi ально-технi чн оТ б ази за кл аду,.
_пiдготовка переможцiв та призерiв олiмпiад та з\4агань рiзного рiвня.



-органiзацiя оздоровлення дiтей;
-пiдготовка закладу до нового навчаJiьного рок},
-багаторiчна добросовiсна праця ;

-активна участь у громадському життi;
-збiльшення обсягу робiт та обов'язкiв.
З.2.Розмiр премiТ заJIежитЪ вiд викоНаннЯ показниКiв, зазначених у п.З,1 .

особистого вкладу в заг€шьнi результати роботи та наявних коштiв,

З,З.Премiювання прачiвникiв проводиться за фактично вiлпрацьоRаниl"] час без

урu"у"u"ня днiв' пропущених через хворобУ, перебуВаннЯ у вiдп.vсттli (v тоT,ц,

числi й без збереження заробiтноТ плати).

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

премiювання, премii не виплачуються, за,винятком працiвникiв, якi вийшли t{a

пенсiю, звiльниЛисязастаном здоров'я або згiдно з п, I ст.40 КЗпtI УкраТни чи

переведенi на iншу роботу.
з.5. Працiвники можуть бути позбавленi премiт повнiстю або частково за

неякiсне виконання службових обов'язкiв, порушення трудовот чи викt,lнавськсlj'

дисциплiни тощо.

4.Премiювання за виконання особливо важливоТ роботи
4.1.Премiювання за виконання особливо важливоi роботи або на честЬ

святкових дат з урахуванням особистого вкладу прачiвника здiйснтосться в

кожномУ конкретному випадку згiдно наказу начаJIьника управлiння освiти,

молодi та спорту згiдно подання керiвника структурного пiлрозлiлч та за

погодженням iз вiдповiдним виборним органом профспiлки,
4.2.Витрати на премiювання за виконанНя особливо важливоТ роботи
здiйснюетъся за рахуноК фондУ премiювання, утвореного вiдповiдно до п.2.1

цього Положення.

5.Порядок i термiни премiювання
5.1.ПроПозицiТ щодО позбав.пення преМiТ абО з\{енlIIеIltiя ii'розrriрr KilrIKpc г]I()\1\

працiвнику зазначаються в наказi про премiювалtttя tta пi;{ставi дсltt,_lвi;ttrоl,

запискИ роботодавця струКтурного пiдрозлiлу та погоджуються з виборним

органом первинноI профспiлковоТ органiзачiТ.
5.2.премiя виплачуеться не пiзнiше строку виплати заробiтнот плати за першу

половину мiсяця, наступного за звiтнiм.

Прtlлоimка:У KoltcHowy заклаdi свое Полонtення. Mo;tKHct i це вuкорисrпапlu



Дtlла гtlк (l

.l() Ii()_Ial.. ] lliJii()l ,.r _ i()I ()i]()ll) ,,1 
i

роботоrа I]l lC\I N'l_r, Ka,t i вс Ltt,.l г,tl

зак-llад}, .,1ottlKi,rt,]IoLqqц!тLI Nl] ]
Тa ВllбО1llIll\l tlil1,;,tli()\I IlClll}iI lil lil'l'

профсl ti, t l<clBoT сlрr,анiзацiI
на ]0] l-]0]_5 i]()liI,I

По.lо/hГtrl!Iri
про надання l[lopi.llloT I}Illtrr!гOрtl.lrr

педагогiчниýI працiвникам HilBlIa.пl'Hllx Jillt.гlit.tit} }а с\ Nl.tilttlt Il|)allK)!
зразкове виltонilпня сл\,иtбOвих tlбtlв'я lкiв

1 .Щане Полоrкення поширюсться на Kepi вни \. педагсlгi.lних працiвн и Ki в

ЗаГаЛЬНООСВiТНiХ ttlKi_П. Доtllкi_пьнl.]х HaRrI[,l.-l r,HIJ\,:}llKlil 1iR" гl ,,,зllttlK!,lLlll!\ \,(,]:l||{_\Jr

та методичного кабiнету, пiдпорялкованлlх \1lIpaB.liHHгtl tlсвiти. l,ttl;it1_1i i,i сгl()l]1\
виконавчого KoMiTeTy N4укачiвськоТ MicbKol'l]ади. li|-l111 ,tlx. якi пpllllI{)I()Il, l]

навчально-виховних закладах :]|t cr rlicIlll|] It]()\1.

2.шорiчна грошова винагорола нала€_ться poбrit(),laijllri\I. llc;lilI,()l ittIlli\i
працiвникам закладiв освiти та метоIlиста]\I \,1е,го.,1I.]LlIIого кабirlс,гr 1;1 g, ,,1 1j1l,,.

працю, зразкове виконання слуяtбових обов'я,;кiв .ii,t \ \l(lBll _1осягIlсll1lя Illi\1ll

успiхiв у вихованнi дiтей. HaBtlilHHt. tзt.t\(]вi1|{IIl. ]]i.titil,,](]:iiIIii] rri.lir r ,,il

учнiвськоТ молодi. методиLIноп,tr"забезIIсtIсItll!. l_:i ,," ,rlrt,1,1, ,],,i.], Il]l,:,, ] l,, ,

iтруловоТдисциплiни та здiiiснrосться,]ii llll},\ i{i)I., l,]i,t\ilr.rli'i r]lLlIi,,i ].ii Lr:-, ,,, ,

гIлати в межах загальних коштiв, передбаLIе1-I14х l(()III,I,(ll]l.JcO\,I на oII,Iit I\ Illrl1Il]

3.Розмiр п_lорiчноТ грошовоТ винаг()р()дIl ]а с,, rt,lilllt, IIil:illI(,. ll]ll ]Ii(]i]a t]Illil.)liliIl]]i]

службових обов'язкiв визначасться Korlicic ttl. ,за t,tзcl),,t,lietI()I() I{i_tKlI ]()\]

НаЧаЛЬНИКа уПраВЛiння сlсвi,гLI) N,Iо-п()дi ,r а cIl()ila|1 ; ,lll(_.l.t ]]|1.1 ltjt,,tlt;i,ir, ,, ,,;.,11, :i1|l,,

OCBiTlI. NIO.-lO]i lа ClI()pl_\: llicbKtlгtl Krlrtttr.,i\ lI1,,,i:,, ",,\1,I,1,.lll,ijll;,1, ; . i, ., ,.i
на)'ки; I\,{етодичного кабiнет),; I{eHTpajli,]Ot]aItt.'l".1i \:Il1.1] I,,,i^ll') jli].lI1 ij;;t,lt tliilillI.
пlолодi та спорт\': кеlliвниttiIз IJilRLIl].1 bIIo-1]IJ\:.)]:lIill,, ,., , , ,,,1 l) l1,,,,1?.!ltl ) ] i1,1:ij,,

коштiв.
4.Щорiчна грошова винагорода роботодавця N,I I IaBLl ilJ ьн ихзакла"u в та
працi вникам методичного кабi гrету вида€ ться на t r iдс 1,1lBi наказ\, HaLIaJ btl l.] ка

управлiння освiтил лtо-lо.,li та споllт\,
5.Li_|opi.lHa грошова винitг()l](), Ii.l пс,li,ll,,l i,illII,, l ,:,,,i.:::i ,|,r.,\l ;|.i 1,1 : "

до Положення, яке затверд)Ii\,сl,ься 1lобtl гtl. Litll]li],rl 1],,i,; llii. Ii,lit) j (l ]ilr., ],i l,. ,,1

погодженням з виборним органоNI первIIIIIItll пIlосllсгti,Ilссlвоl'оl]гi,ltIiзацil'i bto;ttc

вклIочати в себе додатковi критеlэii'" Kpiil г]l1lIIlllIciIl1\ \, пr,ttктi ] tll,tlt,1,1

ПОЛОХ<еННЯ, З vрахyвання\,I спеllI1 (1,}itil] IlrI]1I,] -Il,]тl\ \

6.РОЗмiр шОрiчноТ грошовоТ вI.{нагоllо_-lI] II., r,lil,,_I.-., i \]1 ] ]lr,,t\, г]il,J,i] (1 ,1lI(]I,r\

посадового окладу (ставки rаробi l i,, :, :,. ]

Прuмimка:У KoJtcHoMy :]oK|lu()i cBtl( П rl. l |),1t{ L, l l l ! i!.
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_Iil lli) ]l'ir i]ll ,.,] 
,1. 1l, ;,r 

;'_

l]i)бtl l().|;li]iia\i \i.. li;l,i]ij\. [)i\, i,

]a'lK-la_L} _l()ll]Дl. rbrr_iil ОСLЗП rl "\: , +

та вL]боllнtJi\l оl]гalном первl1н l I(ll
про(l)сIIi. IIi()Iзili (l}]l lliIi ]littil'
Hir ]()] ] -](]],i il()Iil I

Спiльна lto}Iicirl
Адмiнiстрацii N{yкачiвського ]ltK.,l,t l\, .li}!!! {ii. ,l,,l{0; о{JRi-г!fi ,\jr !,.ý, T;t
профспiлкоВоГо KoMiTe-tv Зllк.l21-1\ .tOlttлti.льgдсl!'tлсtзi,I!i ji.]!r! Ft8.1{eHý!ri

переговОрiв i здiЙснеНня контРолю ]2l BlItiollittr!lJяN,! ltoлeKTlIt]tltlI-0 договор\,

Вiд сторони адмiНiстраrtii' \I_r tili'I:tз'.i,li()j ll ].i],. :,i,;\

Бенькалович оксана
lирсri iop

.l(}Ilj]ii.,Il)tl()i

Ill. i\ _lt)LltKj_lbti()l t)ciJi l llIOpiTBHa

кабацiй Наталiя
N4ико.lаl'влта

Геревll.t KllicTiHa
_\ 1rtxliГt.l iB H1_1

Старrла i\lC,]1lJt{iIit ссс l l-rii

пCIi\0_-I(-\I,

Ka.t i вського,]aK_llii.,iv

Жу,лiксlва I 1.rT l.r
василiвна
Пiшковцiii \ I.11llя JaCT\ п н и к г,(),1()гtt.{ t i1lclt|lcпi.tковtlгt) ко\1i гer-l
AH:tllil'Brra

Вiл сторони просРспi.п кового комiтетч

I'O;ltlгlli ,,] к()в(){,о ксlл,l i,T,e t r

Горон_rll OKcaH.t
Бер,Iа"-lонiвнll

Ll"rtегr 
t lргlt}lсi ti. l titltзсlt,t-l копцiTeT\,
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]пltllaI{TIltI]IlliI


