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МукачiвськоТ iuicbKoi ради Закарпатськоi
областi
м. Мукачево, вул.Мновича, 8 7

Повiдомлясмо про повiдомну реестраuiю колективного договору

укладеного мiж адмiнiстрацiсю та профспiлковим KoMiTeToM N4укачiвського
зак.lа.]у дошкiльноТ освiти Jф14 Мукачiвсъкоi lлiсъкоi ради Закарпатськоi
об;rастi у peccTpi г€Lлузевих (мiжгалузевих), терлlторiальних угод, колективних
.rоговорiв, змiн i доповнень за JYч1 вiд 10.03.2021 року.

Керуючись Постановою КМУ J\Ъ115 Bi: 1З.02.2013 року в редакuii
Постанови КМУ вiд 21.08.2019р. Jф 76В <Порялок повiдомноТ реестрашiТ
гаjIузевих (мiжгалузевих) i територiальних \-го.]. колективних договорiв>l

ресструючий орган нада€ рекомендацiТ шо-]о проведення вищевказаноi
yгоди у вiдповiднiсть з вимогаN{и законодавства.

Вiдповiдно до Законiв YKpaTHrr ,,Про Ko.-:e:._;:BHi договори та уго.]I1)).
частини 11cTaTTi 9 в редакцiТ Законr .\5]58-\-I з-: _6.10,2012 <Про BHeceHHlI

змiн до деяких законiв YKpaiHrr шоJ.о вIlзн:: - .:я cTopiH колективних
переговорiв> реко\{ендyс\tо прIIвестlI r вi:повi:н..-. ь :.tr._СКТИВний договiр:

- замiнити cTopoнrt <KepiBHIlK,> нэ ":обtr с-:з- ,;":
замiнити стороЕу <<профспiлковилi KoltiTeT первинноi профспiлковоi
органiзацii Мукачiвського закjIац, дошкi_rъноt освiти)> на виборний
орган первинноi профспirковоТ оргэн з. _ :

привести
аркушi з

Начальник вiддiлу економiки
Людмила Бедринець

54849

до вiдповiдностi розбi.,ь.нiсlь :1;зз;1 C;c:iH на титульному
вплiстом колективного Jогово:\.
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КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР
aaaоMilK адмiнiстрацiею та профспiлковим

KoMiTeToM Мукачiвського

закладу дошкiльноi освiти J\& 14

Мукачiвськоi MicbKoT ради

Закарпатськоi областi

на 2021-2025 рокиtr

;f,

Схва.псtlt,til rtа,lбора,i ] il\.,il)lt(}l {)

колективу зэýц,rм** 20З l р"
[1ротtlкол Nч_* !а !



1.2. Колективний договiр ухвалено
(протоколJ\Ь L вiд << 0эr> бч,rуlп-** loltп.).
затвердження << 0э >> f,,,wул*/ l{ми i дiё до

Визнаючи колективний логовiр локальним нормативни]\{ акто\4. яItиN4
РеГ)'ЛЮЮТЬСЯ СОЦiаЛЬНО-еКОНОмiчнi, виробни.ii, lp,l_1clBi Bi.tHtlcttt;tt i ttll iti.lc tlttзi
ЯКОГО УЗГОДЖУЮТЬСЯ iНТеРеСИ IР)'ДОtsОI'о KOjlcKI1.1l],\ lit tJ,titctlllirii itI.r K.iLiillLiJi\t)l ()
ЗаК,lаДV ДОШКiлЬноТ освiти ЛЪ 14 (далi .]ilK_lIl:1\. r сlагlilвlt). с i()il()liIi
_]о \1овI.IJися про наступ не :

I. Загальнi llоложення.

]. ]. Ко-rективний логовiр укладено 202|-202-5 роки
збор;tпr i.l l l]\ J(){J()i () ir,.). iClr i i]iJ_\

Birr itабlгlаr ,liltIlii,.aii ] i,ii,] ill;ii
Vхв?"1енНя IIOBOI,o K().rIe},:'I I.1It|]()I ()

_]оговор\
1.3. Сторонаrlи ко.lективного договорч с:
- керiвник в особi директора N4l,качiвського заклад\.доtllь:i:lt lttll.rrсвiтil
"М 14 О.БеНЬКаЛОВИLi (ДаЛi KepiBHl,rri). яrtlrii iil]c,L\,lili]i.irji ittt!,i)(,,t, i]

B.lзcHI]Ka i шлас вiдповiднi повноваt)hення:
- профспiлковий KoMiTeT перtsинноi' профспiлковоl' оDгаI-1iзаrtil'

\Ir ЦП.I1raЬкоГо закладч дошкiльноj' ocBiT1.l Л"л ].1 (.tlr,ri iI]-.tl{]],,lli lL,l:iltil
Kt.rtiTeT). ЯКИЙ ЗГiДНО iЗ СТ.247 КЗпП УкраТни. ст.ст.З7" З8 Законl,\/кt-llt,'t111 rlll1l9
-rофесiйнi спiлки, Тх права ],а гарантii' .,tiя-tьl{tlс-I il> Il1--lg.,,-.]i.lI{,1rl1 ]lil{-,i],,,,|-,!!

-гэцiвникiв установи в сферi працi, побуту. к)льт)р}] i .захltLliltс l\ i|.1\-it)г]l,
с,-rцiа-lьно-економiчнi права та iнтереси. o,I,1]IJ\IaBIIII] IIil IIс гlj I:,i,i;i liii
,tlвновоження вiд труловоI-о колективу.

l .4. Керiвник визнаС профспi.lкс,lвиii lttlrli гt_.т ( _-l l!IlIl\l
:lг]еJставником Bcix прашiвникiв в колективних lIереговорах.

1 ,5. СторонИ зобов'язУютьсЯ дотриN,lу,Вi] гtlсЬ ctltlil,t,tbII()l () I]il]l l]iCilg l 11,1

ПаРИТеТНОСТi ПРеДСТаВНИЦТВа, PiBHoПpaBHocTi стtllэiн. взl_it.,r,ttlоi BiлtttlBl,,tit,tbtttlc li.
констрVктивностi i аргlrментованостi як пiл час пеllегсlвtlllitз (Kt,lttcr lb-г:]Iliij) ,r tя
\ К,lа,fеННЯ КОЛеКТИВНОГО ДОГОВОР\'. BI]eCeHrti В HL()I о {\Illt i I,''lI()IJllcIiL. :,]] , ,r.l;i
ВttРiШеННi Bcix ПИТаНЬ СОЦiаЛЬьtо-екоrtоlti,tiitlх i I р,\д()IJilх. iJi,illt )cl1ll. iiit; t;iiiilllr,i,i
в ходi його виконання.

1,6, ПОЛОЖеННЯ КОЛеКТИВНО.о договор), ilоширк)toI,ься H;t Bclx ll1,.Ltlllbt1|]rrlB
\,станови,Пiд час прийому на роботv пpirrriBH1,1Ktl tI()г]t.{нгti ilr lt1 ()]iiltil()\l.]lct]l j
Ko-,I ективним договором.

1,7, Колективний логовiр УкЛаДено вi;lпс,lвi-lrIо .1о ']aKtltlitз },'l;l,.ltl,itil ,,IIt,tl
КО,rеКТИВНi ДОГОВОРИ Та УГОДИ>>. KlIpo cclцili.,l1,1ttIl,i .ll-c1,](}l lJ ,\ j,i1.1]j]i,,,
ГенеральноТ' ГалузевОj' угод.обласноl' \г.одИ. ) i()_ll1 rti;li \ IIlliltl,1ittttяr,l 1)(.'ii]lil.
К\'-IIЬТУРИ, МОЛОДi Та СПОРТУ N4УКачiвськоl' rticbKcll' pa.Itl.] гll \4,, Klt,i]|]r,i,l,(,j{,
lliською органiзацiею Профспi.пки праrцiвникiв ocBiTll i Ila-\,Kll }'t;1111i',lIi, 1,'].il./\1l,

-1'О ocBiTY>, <<ЗаКОНУ ПРО ДОШКiЛЬН1' ocBiTv>. iнlших закоIIодавIII.1х акт!в \rrilla],1tll.
1.8. Зплiни iдоповнення в колективl-tий доtсlLзiр вtttlсяlься i irliltiaIi.ll]Il б.r;lь-

якоl' iз cTopiH пiсля провеIlення переI,(lвtllliв (KorIc\.,]LI,|1iriiil l _,l()crlIIjcl]i{,(] j]1).ijj
.,Эбr вають t{},1FIHocTi пiс,rя с\вt,l,цеIlня ,зaI-11,1LIIIl\Itt t,lili.ltrtIl IIIl:.l;liIlilll;,, ,

1,10.1.9. ПРОПОЗИrtil' KoiTtHoi' iЗ cTopirr пго вl{есс}1l]я ,;цlitl ! ,.11lplrпli1.,IJ|) ,\,

ко,lектI]вний 1011igL1] [1о]I"lя.litlОIl,сЯ ctii.tbtitl. гJi,tlttlt.l lItt 1,,,,,,,,,,,r,
ПРltЙrlаЮТЬСЯ В ]0-:еННllЙ TellrTiH гtiс lя l'х c1-11.1.t\Iat{Iir{ iIIlllr,.tcl (_-Ii]l_r(\ll{)i{),

L
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1.11. Пtодна iз cTopiH не мас права протягом TepMiHy дrТ колективного

, до.овору одноосiбно ухвалювати рiшення. шо змiнюк-lть його нор\4И i

i зобов'язання або припиняють Тх виконання.

i 1.1 l. Переговори щодо укладення нового колективного договор\' IJa

| настr,пний TepMiH починаютъся не пiзнiше як за 3 ьriсяцi до закrIlllеIlIl5i cii)t)lr\

l :iT коJективного договору.
l t.tЗ. Профком закладу в п'ятиденний TepMiH з дня пiдписання

| Ко_lективного договору (змiн) подас його на повiдомнr,реtстраltiкl lа )

| :*rr.пt евий TepMiH з дня ресстрацiТ забезпечус доведення змiсту До

I працiвпикiв заlс:Iаду дошкiльноТ освiти.
l t.lЗ. Сторони домовились, що при змiнi власника закjIалу лtlLLiкi,tьгttl'ill освiти чиннiсть Колективного договору зберiгасться до укладення нового.
l
l

I Z. TpyиoBi вiдносини.

l 
'.1. 

Керiвник зобов'язусться:

| З_1.1.Забезпечити ефективну дiяльнiсть y,cTaHoB1,I, в1.1ходя.ttt з t}llK]lLLl}ltl);

I оО."гiв фiнансування i рачiонального використання основного та спеIliальнtlгс,

l ф""дiв для пiдвищення результативностi роботи чстанови. по",liпlIIt,iIIIя \\IоR

l np*i i побуту працiвникiв.
I З.1.2. Забезпечити розвиток i змiцrrення lTaTepiajlb}lo-Tc\tli,ttiol' бпзrr

_::..з,1. peilioHaлbHe використання наявного )cl,Lliti\BaIlHя.-tcxгilLllii1.\ J.t![)trIb
:].1:iя. створення оптимальних умов для органiзачiТ навчально-ВИХОВtIОГО

]. i .]. Застосовyвати заходи моралъного i матерiального сти]\{yлюваIiIIя

t ,1 _.чноj'. якiсноТ роботи.
].l.]. ЗабезпеLIити розробкr, посадt)г]}I\ rrtсгtlr tirtiii .1.1rl iзt,l., li.ii,.]i1)]]]iii

--:_,..lBHtTKiB \,станови. Затвердити Тх за поголженням з профсп jлковипц

., ,,l..eTorT,

].1.5. Органiзовувати систеNlаlичн\, plo[lor,r J,,lя з.tt,сзIlс{{[,liiirl Ili. jlliiiiir_,iiiiii
. = -,._ i i.li кацiТ та перепiдготовки педагогi,Iнt{x п]lаl ti Btt tl tti в

]. ] ,6. Вiдповiдно до заявок забезгtе.tи tи lIl)allcl.}.Ii-lIl1 г\ ваt]llrl lj \ \" Ii,liIt )iJ\,

..trlil\ фахiвr_iiв за отриманllм ниN!и c|laxrlrt. ,\K-li_ll]iItl1 ] iil1\lIl l}u i|- ,,t i*l, Itt

,:- -озltit:оговiр i встановивши педагогiчне llaBaIll,a7кelt}Iя в обсязi ttc \,lcliiitc
.:.],:l..)HoT ставки. Забезпечити наставництво нал l\1оло.|lt,ll\,Il.j (lахiвltя\тIl. стIi..]lя'Г1,1

.:-]птацiТ в колективi установи та професiЙном.ч зростанню.
:.I.7. Укладати cTpoKoBi труловi договори.lишIе у випадках. к()-пи грr,довi

r , jocllHI] не можуть бути встановленi на Hel]и]tIaLleHllii ,Tepпritl

Не :опускати укладання строIiових l,р\,доt]}l\ _lOItlBtlJliIJ ] iii.,itillllliiiii,l,,iij l

.;.trю Тх випробування. Не допускати з iнiцrагиви ке1,1tвгlиttа псl--\е\ K.ilii.]tiltIIlя

1:;.,трrокового трудового догоtsор}, на ст,lэсlксltзtlii l ilpiltIIlii ,l(ic)]ilIciItlil
-:-,- ttвником пенсiйного BiKy.

].1.8. Звiльнення праrtiвникiв ta irrlrli:l!l]Itrlltr l,i,l,It{Ii l, :,::, ,

. --г]еf ньою згодою проtРсгliltкt,lвоI о Koirti lc 1_1 .

].1.9. При розiрваннi ТР)'Дового ДоГоВорr'з !tliтliа"гltR]{ Пl]il]li''li]l'' 1Г r't' I

j; те. шо працiвник ма€ право v визначениil ллtiца 19lr\lip1 ро,зiIR|,1I,I],гllr rrl1-1;1ii

q



,.]зi]. за власним бажанняш,t. якLцо аrlплiгriс,граltiя t]c .]l() Ipl]\l\ ( i i,cr1
цього колективного доГовоllY" \,1\,{ов

'_-..tr_]?BCTB? ПРО ПРаЦЮ, УМОВ
j.l ЬНОГО ТР)'ДОВОГО ЛОГОВОР\ .

- ' ПротяГоl\,I двох днiв пiсля отримання iн(Ьор\,{аIlil'доRо..lI.1-г]1 .1п 1з!.,1tl\ll1

}-fовOго колективу змiст нових нормативних документiв, u_lo стосуються
. . :,l ,. з. -:tlCtlH. органiзачiТ працi.

]_1.1 l- Попереджати виникнення iндивiд),а,lь1lt,l\ i Kt1.1cKl tl1]I1li\
iB 1конфлiкгiв), а у випадках Тх виникнення забезпечувати вирiшеIлня

Jo ЗакоН1. УкраТНи uПрО порядок вирiшення коJIективних трудових

дI€пЕя праltiвникiв про запровадження нових i змiну чинних умов праI{i
шзЕrше Hixc за 2 мiсяцi до ix введення. Змiну, перегляд )NIoB праili

зtl погодженням з профспiлковим копцiтетолл"

:.:. П р,lфс,пi.-lковlll"l коuiтет зобов'язy€ться:
:-]-l- Забезпечити постiйний контроль за свосчасним введеtlt-IяNI в дirо

: '- _ ,:: ]'_ tr TPr]9gg1o РОЗПОРЯДКУ УСТаНОВИ.
- -: l----:]ilЯТll ПоПереДяiеннЮ ВИнИКНеНIIя як itt.'lttBiдr,a..lI)II].1\:. liLii

, _ , 'r -,:\, ll]\ ]OBIIX КОнсР_пiктiв. брати \,l]ag1-1, в l'х BI.tl.i,II{.lIlIj Br lli.lпi,iit,,

]-З-4- Не рiлше одногО разУ на 2 рокИ перевiряти стан дотримання
заý(жо]авства про труДовi книЖки стосоВно Bcix працiвникiв ycTaгtclBtt.

2J. Сторони домовились:
:-з-l. Спрямовувати свою дiяльнiсть на сltsореi{ня y\.1OL] ,1-,lя с,габi,lьlI()l ii}

фешlrвно1 роботи закладу дошкiльноТ освiти.
].з.2. Сприяти н€шежному фiнансовому забезпеченню закладу лоtliкiльноl'

ш8iпr-
]_з.з- Вживати заходiв щодо недопушеннЯ rrрилiIlяl-тя .]aK()lI().ilatjtIltx 

i,tK titз.
шi загро)h}ють звуженням прав i свобод громадян в галузi освi,ги.

3. Забезцечення зайнятостi шрацiвникiв.

3.1. Керiвник зобов'язусться:
].1.1. Пiлтримувати чисельнilcl ь IIllitltit]II]liiiI] lIi,t lliBrrilt]lll. tjc l ;lil()it"lCtl()\i\

шýршtатIrвними актами N4iHicTepcTBa освiти i нау,ки УкраТни л"tя оl]ltll1iruцil
павчшьНо-виховногО процесУ iЗ забезпеченнЯ обов'язкового державноI-о
стаrцар1\" освiти, забезпечувати стабiльн1, робот1, колектLl в\,, ,з,riйс 

rI l()I]i,l,гtl
BrrBL]bHeHHlI працiвникiв тiльки у вигIадку нагалЬноi необхiдностi, зумовленоi'
об'скгllвними змiнами в органiзацiТ працi, у тому числi у зв'язк1, з лiквiдаrliсю,
реорганiзацiею, перепрофiлюванням закладу, скороченняNl чисе;tьt.tос t i або

i

lо

r ,i,



'. ПРаЦiВникiВ, неухильно лотрl]]\,IyIоtII.]сt, гIlli] IlboN4\, вL1\,lог, закоtIо,lilRс-I R:l

I]ацю, про ocBiTy. у]\{ов цього .цоI.()Rоll\,.
. Lr\ нтованого скорочення груп, робочих N,Iic1,1b.

-r.1.2. ПИСЬМОВО ПОВiДОМ.пяти профспilковtlй клц,ll.е". п1-\r.l) iilr,..i,.,,.
_]ацiю, реорганiЗацiю, перепро(Рi-пюваr-rrlя та iHIIIi з\4itт1.1 в оl]гпItilrl,:': г,l , i

ення чисельностi (штату) прачiвникiв,
_].2. У випадках виникнення необхiдносr,i звi.,tьнеttttя Il|l;111iijl]il:,:.
.aBi п.1 ст.40 КЗпП УкраТни:
j.2.1. Здiйснювати вивiльненнЯ лише пiсля викорисТання Bcix rTo;K,lI1IJ(}cTea]

]зпечити осiб, lцо звiльнюються. роботоIо I]a iIlIIIo\{}' Робо,Io\1.. \I ic l li . ., : ..., :)
^i за раХуноК припиненFIЯ трудових вiдtlсlсltгt iз c_r rticгtlll.,.l\l}]. . riквiдацiiJц lJql\J rrv

,l,tltення тощо.
З.2.2. В ПеРШУ ЧеРГV ПРОПОН,\ Ва'IИ п;l;,rшiвtlllк()lJI. lIt() }]l]l]1.11,Ilrli I|,!])]. l]trllrl l

-]з\ом, у томУ числi на умовах строкоВого хаllакгер\ абtl ,з \IclIlII]i\l. I|,,1, Ill
ку, заробiтноi плати, навантаженням;
3.2,з. Повiдомляти про тих працiвникlt]. tцо

,'l нятостi у встановленi законодавсl-вопI t ellrti tttt.
з.2,4. При звiльненнi педагогiLIних праrtiвtlt,tкiв
дiляти в першу чергу п,Iilk працiвнlrкаrlll. lLio

не допускi]тl{ cii()Il()\,lll{}l()

l квlдацll

t-}иl]l,iIьняI{) I ься. с, l\ iK()\

вивlльнене HaBat]l-|tлell I lrI

мак)ть llctIoRHe lj[lBIIi,1.Ibl]c
вантаження.

з.2.5.ЗабезпечуватИ ПраЦевлаLшт},ванIjЯ llс.,lltгоt-iLIIIll\ III]al]iiзttttt;iil l (:iir_', ]llIl rrУLLl{vDJrqlЦl,YDаПI]Л llL,lctl Lrl l'1 lill.\ li})cli]lijlll1li jij 1 ' jii1_',]li

;:РlеgarraВаНИХ В СЛУЖбi ЗаЙНЯТОС't'i на Bi,rblli i HtlBtic tLJt)pci]r роtlrlчl \licliri
зl:повiдно до квалiфiкацiйних вимог, надаючи переваI.ч Ilри ItboNlV
в I 1 пчскникам педагогiчних на вчал ьних за к.п а jI i в,

з.3. ЗалучатИ дО педагогi.Iноl'роботИ.i(t.lрекl,оI]а Iit \lc;().illClli ].lJr.lll.{\
_]ошкiЛьноi' освiти на умоВах l I()г().1иI I Hol ()I I.1ii I l l l t 1.1t t t t,

З.2. Профспiлковий KoпriTeT ]обов'я }\,{ I Lcr, :

].].l, ЗДiйСНЮВаТИ РО:З'ЯСtlкll]alльll\ 1l._1бtlir ] ll1.1 lirl]I, iirr,_L()i,l]., j,,,ii, i

: :t]-СКоНОмiчниХ iHTepeci в працi вни l<i в. lIl() ви Bi. t bI lrl tO I bCrl.

- - JЭбеЗПеЧYВаТИ ЗаХИСТ працiвникiв. ttto вtтвi.rьtlяI(jтьсrI. гзi,riirlвi l]l() ,ii_)

-l:- :о_fэвства. Контролювати наданIiя IIi]aItiBHtlKaпt IlCllcl]il)Iil]()l() iIllilI]il
{я на роботi вiдповiдНо до вимог ст,42 КЗпГl YKpai'Hll,

', _:,I] ; rIllLlt]lctli_ttitlBtllii tlб,i]l., ,,i.-.riiillilil;,]l;" ,,l. ::, ,

-, ._,-ння (Kpirr вl{падкiв подання особистоl' заяви гIро ]нят1,я

' :i: IllCil:

- ]-.: ._:r.l ] I1 Tl]K()7Ii:

,{

,.,* в_

Шl lll]ll]l

Щшllillilll' Ii

],1



т\ гою poкiB);
:]..i.-працiвникам, в сiм'ях якI4\ (, lIeItclBrto tittti .ril,tt ,||l r)i,.|)l-)1:. ]ji(1

cTaTyc безробiтних.

{. Робочий час.

{-l. Керiвник зобов'язусться :

- З.,тановитИ на чаС дiТ цього колективного догоRоll\/ H()p\,Ial_IlbIlV

icTb робочого часу (40 годин на тиждень). rцо не lIcpeBt.llii\(. t]c]ill]()I].Icl])
зЕжоно]авствоМ про працю, а тако}к п'ятиденний робо,ll]}"1 Tl{7ii_,iClIl, ]

вlпiiлшллIи днями - в суботу i недiлю.
{_l:- Ре;кттм роботи та облiк робочого часу працiвникiв закладу

:э..;t встановлювати згiдно з Правилами внYтрiшнього т[]\,дового
v. Bci норми, пов'язанi з режимом рсlбоr,и, погодiкYl]а-г1.1 ,-1о lItl,|itlti\ lх

\ . j_] i.l KoBlt\l KO\1iTeT,rlbl.
4-nj- Час початIсу i закiнченНя роботИ, режиМ змiнноl' роботи. 1lозпо.li_;t

ч:lýv на частини, графiки роботи, вiдповiдно до яких передfiа,лtlсться
СТВОРеННЯ УМоВ для прийому працlвникtlми l'Hi t]lIil();t()IJ7ti |lttiitl,ttll tl

l

l п€рерви l т.д., встановлювати Правиламtt вгтr.трiIIIнього тl1\,1оRого
у дrя праrriвникiв закладу та погоджувати з профспiлковим

, - ]-,rЗ.l_i..,h-r' } ] НЯ.

Робочий час педагогiчних працiвникiв визначати peяit,l\I()Nl робогtл
посillовн}tи обов'язками, покладеними на них зr,iдно iз сlаl.)гоNl i

Iъдагогiчне навантаження педпр ацiвника дошкiльного на вч альн ого
В обсгзi менше тарифноТ ставкИ BcTaI-{OB"lK)( ]ьсЯ .ll]IlIc tll iiilttl
зго;l0ю- \ поря,]кч передбаченому l]ак()н(чlавс,l вOм }'кра'i'rlи

l:,'l]I](]Г(] llll(()l{() ll11](''I'I:t']

. _::l::Я tleГl()tJlt()l t) i)tltlilLltll tl .i}l)] { i;lzl.,)l;,: l ili1l,,,ll

обmц тр!"Jових прав Працiвника, шо працюе на yмовах неповного
t- -... 

. \ 
.-...,1.r:11),

i lr.trulK iI,: :-' з ',].,--.';1ili. ll]O стос\сться Pe/Ii}li\I\ l,]()[')()'I()I() t1.1u\.

розпо]Lr}" навча]ьного навантаження та i н ше.
- .- '].,: --Зtr'::_'..-НО\1\ BI1l]iIl]elIHtO KOllrllriKI,tIi]\ Cill,:tilll-:.

::_ll::_:..эilr);rl H.ii;.tH I.izliСIi}]Я. ]lC/l\il\l()\I [r()Ll()!]1rlir 1.1,.,

тl о R'rI,1ll ll}1\

iii ; ittlttttr



ý. Час вiдпочинку.

5.1. Керiвник зобов'язу€ться :

S_I.1. Визначати тривалiсть вiдпусltlк i Ilоря_lок liil.titllilя l\ ijl)lrIllliililK.t\l
: :,.]\. ючIlсь Законом УкраТни <Про вiдпчстки)), постанOвоtо Кабiгrе,rч,

!-ьраiни вiд 14 квiтня |997 року ЛЪЗ46 <Про затвердження Порядку
шорiчноТ основноТ вiдпустки тривалiс lю ло 5(l K11.1c}1,1i,tlrl]lj\ ,llIllJ

пе-lагогiчним, науково-педагогiчним праui вн и кам tlc Bi i и |

, ,,.:.:.1\lIi i:оповненнями)та ПостаtIовоLо liN,l\' вiд l() -ill.JIIllrl ]()I9

"про BHeceHHlI змiн до Постанови KN,{Y вiд 14 квiтня t997 р.t\л 34б).
полtiчtтпка\f вI.Iхователiв шорiчнlz основнy вiдпr,сткr, TpI]Ba.,lic,r,lo ]3
х -lнiвlч.-l ст.]0 Закон.ч УкраТни uПро дошкiльн) осrзir-r,>,;

' - _ : - .,1: :_rl:]{-rбllтI1. погодити з профкомом,,затвердити i
,. - ,,: : -:,.t.-,iK в]:пlстоt( на IlсlгOrllrrrii piK. :t()1,1ll]\lilil]i){

доRести
lill(li () (

flm! яý дjI"я керiвника, так i для працiвникiв.

--: ....з^_]о\1-1ення працiвника, буле порушено. l,о на ви]\4огy

шреЕосrгЕ щорiчну вiдпустку на iнший перiол.
-,: "l1l1!LJIl(}l RI [lI\t'IIiIl l1.1 'll'll|'

_, : ,: _ l.-lbKlt В OKPel\{I]X RIlIIil,'lKilX ] _lOl1ll1\]illl]]il \J Iil)ij.]'I ili\.,
ст. l1 Закону УкраТни кПро вiлtlусr-кltl,, Обtlв'я jкtliзt;

sпttз таке перенесення вiдпусток з профспiлковим KoMiTeToM за
i шсьпrовоi згоди працiвника. Забезпечити законодавчо встаноRленч

нULIання. вi:пr'сток. не доп\/скаюtl1.1 нена.,lilI]t{я I]l()11i,IIl1l\ lrl ,],,,,.,It,i.

баrьковi- що вLlховy€ дитину без MaTepi (в толлr, .тис,,li i r, вl,tпадкr,
ПеРебl-МНня \laTepi в лiкlrвальномч зак.,tадi). а TaKoilt особi. Ill() в]я,,]i,}

l0 rnrендарних днiв, в тому числi й тодi, коли загальна тривалiсть

- : _-,,.-TKIt ll' загальна тгиRа_пiсть не поRIJIIll{l пс,llевIII]IvRптI]

re врш(овувати (ст.ст.19, 20 Закону УкраТни uПро вiдпустки> з

rL

Еею трирiчного BiKy. щорiчну вiдпустку повноl' тривалостi
Безперешко.fно Ha_]aBaTlt за банltll]lя\I IIi]itItilrttilK]ll tlj_lli\,., l}.. jl ,]t, l

заробiтноТ плати у випадках, встановлених ст,25,2б Закону УкраТни

{



_',l-']I1\1I1 ПIlсЬ\,1оВИМИЗаЯВаN{}j,
, : __,,.TKI{ без збере;кення заробiтrrоi'

'ГЦо вi:пl-стки" ) включати в стаж, що дас
*ш--t ст.9 Закону УкраТни "Про вiдп)rстки"

п.lатII (ст с-,l. ]5. ]6 ?lll;illti
право rlп tttоlli.tгт\, ocIIoBtIv
iз зллiнаN{и Bi.r 2 ..IIJстопil_.tа

Не доп}'скати роботу у святковi i вихiднi лнi. За;IуLlеI]Itrl 0кpc\1l1x

a:lxi lHt .tгli KortIIe}IC\ }]а lI.1 ()II t,JI(),,.\ ia I,11 |l|1j{tIl]\1\.

.::'i t]]_lllOLi1.1 llKY lOIljl1_1'ГOlO l)t)tltllIl \ IJlI\l.],lI]li1 .Icill,.l

) IllllltllBttlt tttlrt l tlбtllJ'1I Jlr()lJl1', l i,i.i(, , ...l ,..,ll,.,',. l

що шýпшвtЕацiю в наказi про залучення до роботи у вихiднr4Й день.

"ШЕГOРОШШ ЦЮГО КОjIеКТИВНОГО ДОГОВОРУ ДОМОВИЛИСЬ ВВаЖа-Гt4. ll10 В

rmщiвшшmr з ненормованим робочим днем за особливий xapaкtep
, - .',:,:;:\ П}llI]l{illеtlL Ill1.1lll]il'l t,l (IIt_.ll llll_Ji]jlI]] ], 1,11, ii(

_-1.., :- .l;]tl .lo.taTKr l

Й KtlrliTe г lобов'я t\,(l-Lся:
,\' \t ]]ll(l: -_r. ,i]i1\1.tНIiЯ KCi]tljijlll..()\l J.l lr()ll(),i.llJr iiJ.t 1li,il i,tt

-a:,.. З]-iП[)Iз1-1Нtl\ П\'IIti ГlL] lllэ()I () ,IttI t)lJt)ll) . .l I iIlr()7Il
:: - {ll] cllT\aII1l.

у, бl дь-якiй Bi,trl\ с I ltt. lбсllii ll{ I i,t]ii

(Про вiдпустки>).

.l РЭUi.

." :- ];:Iiы ;lllirls'я]\Г-tЬся:

_, \.,] л. i] i i lt]_l() -]olpIl\IiIIlI]rl l] j|lli-ti_t_il _tt;tltjr;_ibttt,л ()gili i iл

- , ,. rt,lгзl1\I K()\JiTeTort.
- -:.,.1о\1] нз l,totloT\ о,]наиоi\4лIовt]тLI г]llаltlв}lt.]кll гI]_Il llO]IlIIcK\ ,\

l-

. . ,l ,l] :]i1.1 Ili. F] .1явl]lI\1lI lli l1,I.1 \]]1 1 ilcilci,,iliii\lll. ir., i,-l,, i,li: jil]]ll

правILlа]t{и внутрiшнього розпорядку та iншим чинним
_ Пр" ik змiнi повiдомляти працiвника про IIе пiл розпискr,

- - . -]]]IliBHIlKiB оп_lаLl},ват1.1 за Tapl](l)IItJNJI] cTllBKil\IlJ. il()t]i} l|)l]l]\]ll
пi.шlовiдно до виконуваноТ роботи, за посадою. залежно вir професii'

oьIaJiB (ставок заробiтноТ плати) працiвникiв визначати на ocнoBi

r!



ffi;;;; ;;;; i 
"uyo" 

у кра,iни (в окремих tsипадках -iN4iHic tepc t Ва

imfr* oT.rrtnp'ql KoHKpeTHi посадовi окладlл (c,raBKt,t -]llгoбi I,1l(,j' ],,l llil\
' !,,, ,,,,,,t,lt',

шо вi:повiда,чьнiсть за свосчасне i правильне RстаtIоR,:]еItlIя

-="о* заробiтноТ плати (посадових окладiв), обчислення

..'i.lKc.lBtlbtK()\IiTcl()\1r]ltlllrl111cllLl'*'\:]l,..]]'l.;::

,,,,;ii,"". l.rl,1, lil II llfllltllitt]lll :ll'l; i'li, .:, j\ Ko\lПcllcilltllIllll\ ltl "li',!l':,: :

- ., , : ,l , П1l1l ()ll, lil I \ i lir,tI Il

iittIr ]I.I,tl\, ;il \Ilt"L,'l;\l, , :- :\..,.\,i\1 tilt)()(-l

. ,l ___:::;:;,]lл_.,.lll1 ]Ltlloбiltt()l I1,1i1 ttt .ltltl ilI]i_IilL]\ iiiliii,,l,"li

. ,1 , ::J:^(la)OLI }l\1 ) .illc\]. tllll()'i l|1l' i ,1 l |1 lltL i

заробiтноi п-;Iати через установи
Ет![ý ппсь_\!ових заяв працlвн ик1 в,

банкiR,1-11iL"lсIIIоRа1,1l .]]Ill!Ic IIil

(а TaKo}I{ \,laTellli,l,,lbIl\I

пiзнitllе t,liж зlt _].ttti .ttl

пл aT!,1 ] об'( к { ll t]I l 1,1\

KolrTTiR I1a p0\\,lIoli

звirьнениr,l iз LIавча,П btjO0-i.l ,]a}iJla,l\ t t;i itt1l"r l l\ I(:li i! |i!

розр€lхунок, вихiдна допомога. r,арантiЙнi гi] K0\,ltlclicaltil,ilti

.:-:]^я\1 . tl]O вliхов\,ють дI{тI{н\, }, RlIIi 
"IO 

1ý nt-, l,i]] lliirl ,i]!]l{!l1 -

_ - ] , ,:'1 ,-,\I я\1:
, i..l ji lxttbol \Bo1l1lil 1l ;.ljtl \It()i)(l']lI r-lllii1,1rtlr 1 ",l'r,;,,

I

IкL,Iо]riення про атестацiю педагогiчних праLIiвникiв }'K|litit,li1,

.,п) наказом MiHicTepcTBa освiтИ i наукИ УкраТнИ вiд 2().l],]0l i1l, _\l

+Гфо зilтверJження змiн до Типового положення llpO al ct]{,iillll{)

шtрur,шш працiвникiв УкраТни>> (зарссс'роваllог(] в \1itti.i,cl-rc1,1ii i,,,,'iilii]:

- ] г за _N! l4l203]7)
-i, 1..iзTit в обов'яЗковоNtЧ гlоряjtк\ lll]CjtcTaLtIlиKil til]()(1)i]ll] lt;trBtll 1,1

fi вi:повiдним медичним висновком:



j.-T:lll! I1 l{Ol KO\llCl tI.

.,l:_: ,l ко,лн()\I\ пl]iilliвIIlJкоlзi ll()бо]\. Ill() Il}]ll1{l)il _ ' ' . ],l

; ,,_- _ : -: ',.' 1,1е_]агогi,{нt,lх праlliвtiИкiв. t,a1-1ilHTt ttl,tи 'irt гlllIl ]lL()\1\

:,r.,,:_iHCi-llIii ( збереженгt я серслllь()I,() ]lill()t )lIl,;\, (\l1,1lI l\

тШrrпаiн1 б1 :ь-якlrх категорiй тимчасово в iдсу],н i х п paL{i вн t,t к t в

або зСli,l btttelli iя tlб'( lll

fi рчботлr - .:о -ýOО/о:
. Ill\ltlllc()IJ(') вiлсчтньtlго пllatliBt]llKa ()с,}

ш щцiýтаннJl в роботi дезинфiкуючих засобiв, а

-lil()B& liабirrсr1 \iirric rlliiз \ tii,;ritttr

'') 'о ( ]гi.,1гttl l 
'll_,tr ]сtзtl'i r l t-r ltt)"

Jш.llETIi вýтановJювати за обов'язковим погодженням ,з

шмiте1том {наказ MiHicTepcTBa освiти i на},ки Украi'ни ,Nll 18 Bi-r

sý,Еъ,_
,":LlI],ICHOI() Г]IllIl]ыIlCIlIl'l\l Ill' l]llll l llt\ 1 l'l,tii]],"1

]],]:tl] _i.lя 7iи_гl_я або ], l()il()l],rl III1,1Il]!],l1,I,,1 l ""ll,:,

i навколишнього природного середовиlllа. за п})аlliвl-iик()\I

заробiтоК (ст.б ЗаконУ УкраТнИ KIlpO oxOpOtj)' IlP|'1Lll)) ).

l _зtii L].lcHe i правлt.ltьнс t]cIal ll()l] lенtlя {iI ijlli1-1iI l\

: _.".JTi1 ] },рахування]\,1 
,]N,liни розNliр) .\1iliINlLl.ibIiOl

i aru"on i посадових oK.]a,liB r, розr,liрi l1n(' .,ili]{i(l)ll(}i i'l'lIIj}il1

_ :.. ,1 ';1lj\liкlваrlня IIl]i] IliiJIlllliiIt I]] Ili1]lji ili(' '' l l' '! ' ]':

" _ -_-:]aк l - По-rоя'.еННЯ Пl1() ll1'lcltiKlBat1llЯ )

.: ;, з;-ll1 пefaI,oIiLlHll\1 Ilpillt]l]IIiIK;,l\] t,i 1li,)l]i-i!ii]

,l],]..aBiTr.l>:

_. 
-.' 

:- -,",,, l] вlIс_l\,гY poкiB Itlol\,IicяtIHo }, Bi.llcoTKax ,lо l I()Cll. i()1lс\гi)

Пс Illl trl i'lI11rl' 1rllirlr t lI,l ,.'_:t.lfliTHoT пlати) залеrкнt) Bi_l c,laili\

тако)( ,]а

IIllIl ilL()\J\,

,ii,,-clllllilt



l

- l0%: понад 10 poKiB - 20О/о; ПонаД 20 poKiB - j09/о;

:., '

на оздOровлення у розмiрi мiсячного посадового

lT гI_rати) rrри наданнi rцорiчних вiдtrусток;
_ . .l., i]ilHitгOlr0_1\ Jit с\ \1,]litlttr tI}1llIll(.). l'l ll!''1ijl' L l ' i:ii'

цш| законо-fавством та цим

КабiнетrМiнiстрiвУкраТгiИВii1llсi.rня20l8р'.М]j.

Оit]lаД)

i()B()Ii,)

() г]. l il],l 1

Kt) \1 iTeT зобов' язY€,гься :

контроль за доlриманням у закладi законодавства про

ЕlдапнюПрацiВникаМНеобхiдноТконсYЛъТаТиВноТ.цопоМоГI4

,,:,,l-.iЯ про з.lл )Lleltllrl дlO ,ltlcl],llIi.,i].,i)licl i)ilt,ll.

*_.--_:,--эНtll вi:повiдальностi вiдповiлгrсl jlс.l Ll1,1}llIt]l ()
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Огlалюва.l. зайнятий опа-lеllня\l пс.tей.11-1i,ltз'яtI}.I\l I11l_tlll](]\ItI4

виробцицтв, цехiв, професiй i посад iз шкiдливими i важкими умовами
ПРацi, ЗаЙнятiсть працiвникiв на роботах в яких да€ право на lltорiчн}

додаткову вiдпустку

(вiлповiлrrо до пoc,I,atroBlr Кабitrс r r \1 i l r ic r pi ll У ti1.;il'1 1 1 1

вiл lЗ травIIя 2()()З 1ltlKr _Nl б79l

llttiltt\tlt, it,tt;i

li)l1i]ii.ii!'Il,
ttttl|,ti,ttt,lt'

,i().Lil I K()lJt)l

l,i]]\r"illi] ;il

робtr rr i l

к i.,l. trt Btl rttl i

I]i]rliKli\ll1
t)l]il\llt tlllilili
a-,leH.la р н и\

.ilillr

{

4

;
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До.tlt t-tlK 5

до колектиtsttого догrlворr лt i ;ti

a.llritticTpaltir to \,1} Kl,titlc:,t;ill ll
заклад}, до tл Ki,r bt toi' с-lс.дr].] LN]] J
]'a'l IlellR1,1t, Fl()K) t tlltlr|;1.] 1 t 1 цt,ll(llt,
OpIilIri;.tIl;( I() Il.i ]r;] ]_],i_. j r'iril

поло)ItЕння
про премiювання працiвникiв

l.загальнi полtrження
1,1,Щане Положення про премiювання працiвникiв (дшi - llоlсliкенняt)
ВСТаНОВЛЮС ПОРЯДОК iРОЗМiРИ ПРеМiЮВаНня ltepiBtltlttiB. l'х lас,rt tltt1.1t;irl
ПеДаГОГiЧНИХ Та iНtПИХ ПРацiвникiв зак.;lалiв tlcBiIl! Ill \L.lili|(ll}. lIi III,11.,t ll\,),],l ll..,

УПРаВЛiННЮ ОСВiТИ, МОЛОДi Та СПОрТv викоI{ilв(I,,.,, ,,a,,л,iгстl \,1r Ka,liI]cLlr()]
MicbKoT ради.
\,2,щля визначення претендентiв на премiювання та розмiрч премiй наказtlпl
начальнИка управЛiння освiти, молt-lдi та сгIорт\i ствоllIо(,].ься Korticlrl ] tll](, 1i]
ПРаuiвникiВ управлiння освiги. rto.trr_]i tlt crrt,1.1\. \jlч 1,1rr)I, i,,,,,, . ,

працiвникiвосвiти iнаУки; ]\1еТОДИLlНс-lгсl кабiнсt_l lil llc,lII)lt-liJ()iJiiltrliili\iii i]t,i-liI
управлiння освiти, молодi та спорт\,.
i.3.Керiвники закладiв освiти можуть клогIотати про IlpeNt iкlванtlя ll i.,1,1ct .t ttx
працiвникiв.
1.4.B дане рiшення мо)iчть вIIосt]"гt,lсь
KoMicii.

змiни та ;{оII()вilсllilЯ Iicl tli,tc i ;.rBi 1lil]jcitllя

2.порядок визначення фоrlлу' преvliюваll l{rl
2,1,ФОНД П'rаТеРiаЛЬНОГО ЗаОХоtIення (прел,riа.,tl,rlrlii illrltI.,t) cI.ttllill{)/ r-l)i_.!l ]:l 11, \ l i l,
eKoHoMiT фо,дУ заробiтн<ll'п.,lати ts N,Ie/KaX ]itI|i,ll)llll\ F\()ll] litз. ttcllc,ltl;i'lcitll\
кошторисом на оплату працi.
2,2,ПРеМiЮВаННЯ ПРаЦiВНИКiВ Здiйснюсться 1, разi tзi.lсr,гttсlс,гi ;ltбt)ili ()ij;iiir.l. ; , ,,,,
заробiтнiй платi.

3.Показники премiюваrlня i розмiр прелriй
З, l,Премiювання проводиться за такими пока:]никаi\,{и:
-сумлiнне виконання службових обов'язкiв;
-творче ставлення до працi;
-дотримання правил внутрiшнього трудово го роз п оря.,l1 К\ . l I(l.I1 Oi[ie t l t,
колективного договору;
-особистий внесок ПРаЦiвнлrка l,, робот\ K0. IcK.t I{I]\ :

-змiцнення MaTepiaлbHo-TexHi.lTlol' базll заtt..]ll, t\ :

-пiдготовКа ПереМоllсцiв Та П[')Изерiв o-riцlttilt.t lll i\liltlrllt, 1rj lIlrrlrl l\|lJl,!l.
-органiзацiя оздоровлен ня дi.гей ;

-пiдготовка закладу до нового навчального року;

)з
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-багаторiчна добросовi сна праця;
-активна участЬ у гроl\,Iадсько\,{\ ;l,ttTT i "

-збiльшення обсягу робiт та обов'язкiв.
З.2.Розмiр премiТзалежить вiд виксlнання пOKi1Jt]l.]Kllj. JitJiiiiLlclillч r l] ] i

особистого вкладу в загальнi резулътати роботи .га наявFlих ксlштiв.
з,3,премiювання Працiвникiв проводиться за факти.tно вiдпрацьований час без
урахуванняднiв, пропуш]ених LIерез хворобr. trсllсб_iBltIillr{ _\ tзi ltliсtiLi {\, r.'r]
числi й без збереження заробiтноТ плати).
З.4. Працiвникам, якi звiльнилисЬ з роботи в мiсяtti. за якi прова.цI4ться
премiювання, ПреМiТ не виплаLI}/ЮТЬся' ]il ВI]tjЯ I K()\l Ill_1lttltlJIlilliii;_ llt. ] jJ jiji]i] ]|] ,.
пенсiю, звiльнилися за станом з/lоров'я itбо,зt.i.,tti(),] Il l c.r .1() Ii'J,rli \',..1.,,',',l ] ]

переведенi на iншу роботу.
З,5. Праrliвники можутЬ бути позбав-цеtli п;lсrlil' rroBrricT}tl ilбtl t!il(,! Ii{)l]ll ],l

НеЯКiСНе ВИКОНаННЯ СЛУЖбОвих обов'язкiв, порчrtIення Tll\,.,IoRol,,tt.t RI{lt{-t1,1.|]-I,1,- 1i,

дисциплiни тощо.

4.ПремiЮвання за виконання особливо t]rtrфi.ilивоТ рrlГlо l tt
4.1.Премiювання за виконання особливо ваяtливоТ роботи або на LlecTb
святкових дат з урахуванням особистого вкладч праLtiвника здiйснкlс-ться г]

кожномУ конкретному випаДку згiдLtо наказ_\, гlatIa-rIbHиti|l \ lIl]alt.ilittttlt tlсtзittl.
молодi та спортУ згiдно поданнЯ керiвника стр\ к г\ pltoI tl ll i.liltl J;i1,1\ l а Jli
погодженням iз вiдповiдним органом профспiлки.
4,2.ВИТРаТИ На ПРеМiЮВаННЯ За виконання i,lсоб.lIJво R[,l)IilJltзо'l'llобrl..tl
здiйснюСться за рахуноК фонл1' премiк)ваНIIя. \"IBO}]L.l{oI() ,,i.t'','iз1.1lill _ill ii.] ]

цього Положення.

5.Порядок i,гермiни премiюваннrI
5,1.Пропозицiт щодо позбавлення преNtil'або ]\IcilIIIctJIilt lj'lltl;rl;i-l\ ]ii)lj;.,]_-,,,,:l,..,'].
працiвнИкузазнаЧаютьсЯ в гtltкltзi про Itllcrrii()]]"iiijlrj ii.i i;i.ii,,ri,, '.,,',.-,записки керiвника структУрногО гliдроздi,:l_\ га lI()I1_1)Ii\ l(),Il)crI l гttlttti;,-,iii i],,()iJll\1
KoMiTeToM
5,2.ПреМiя виплаЧустъсЯ не пiзнiШе строкУ вип,патИ заробiтноl'll,tати за IlellllIу
половину мiсяця, наступного за звiтнiм.

Прuмimка:У коuсно.цу зсtклаli свос По"ло,лксн l l я. П'[о,лtс,п ц i цс ri tt t;tlp tl(t1l{l t1l lt

1f



Додаток 6

до колективного логовору пliiK
albli Hic:Tllar lir tt-l ]\1_r t,l1.1 i IlcLIi(,t,,
Ji"lK. li.l_t_\ JUIUKi_IbilOi \)Lbiii, _\_, ,

та I Iергj}.1 I l ll()lO t tlltlt|lc l t i. l litl t;tlttl

OI'lгlttlillrlli/ l() II.t ]{)] ] '{t^{ 1,,,,,,,

ПОЛОЖЕННЯ
про надання щорiчноТ ви Hrl горо,l1.I

пrmпоriчЕЕи працiвникам навчальних закладiв за сумлiнн}, працю,
зразкове виконання службових обов'язкiв

Ш*М ПОЛО;КенНя поширюстъся на керiвних, педагогiчних працiвникiв
ш_iршmьmйсЕвiтнiХ шкiл, дошкiльНих навчаЛьн}4Х закладiв. позаlllкi.tьttt1\ ,\ C,Iilli()I]
rшПLштЩщЕlкого кабiнету, пiдпорядкованих управлiнню освiти, молодi та спорту
jrlffimmМO}ГО KoMiTeTy VIУкачiвськоТ MicbKoT ра,ци, KpiM тих. якi праttкllоть в
шшщ]мш(}.вIIховних закладах за сум i с н и I {т в о м,
ЗЩРПWа ГРошова винагорода надасться Kepi вникам. п еда гсl гi.{ н 14 \,l

пrцFпmfrпilrпrn\t закладiв освiти та методистам методичного кабiнетy за счмлiнгlч
БтlWпцшFц тазкове виконання службових обов'язкiв за \1\4OBI] .I1осягllсIлI{я }ll!\ii!
ушш[тiв т BrxoBaHHi дiтей, навчаннi, вихованнi. профес j йнi li пiлготовt ti

р'шiвськоТ молодi, методиЧномУ забезпеченнi; вiдсУтнiс гь IlOpYLLleHb i]1,1Kt)llitI-jt{itl
fr Щ1-:ОВОТДИсциплiни та здiйснюеться за рахунок еконоN4ii'(lонлу lapo(!iirrtll'
шJшешl в межаХ заг€LIIънИх коштiВ, передбачениХ кошторисом на оплату працi.
},эозrtiр щорiчнот грошовоi винагороди за сумлiнну працю, зразкове виконання
iцлr:шбових обов'язкiв визначаеться koMici ею, зат вердженою н аказом
МЧаIЬНИКа УПраВЛiння освiти. молодi та спорт\,з IтI]с..tа п1-1alTiBtTTTKiB l,прав.lilтttя
шсвiти. rrолодi та спорту; мiського koMiTeTy профспiлки прашiвникiв освiти та
EfiEr}lfir: методичного кабiнету; централiзованот бухгалтерiт управлiння освiти,
ПДО;rО:i Та СПОРТУ; керiвникiв навчально-виховних зак.rалiв" BI4xo.rlяtIlJ з IIаяRl]I,1х
копггiв.
4_щорiчна грошова винагорода керiвникам навчаjtьних зdl,.llitщiв tа trрацiвникаlr,t
мето.fичного кабiнету видаеться на пiдставi нака j\ нача,lьl{l1кi-t _\ilpatз,titltllt
всвiти. молодi та спорту.
5-Щорiчна грошова винагорода педагогiчним праrtiвника\4 tJа,lа,:ться Bi,ttttlB! ttttl
ДСr ПОЛОЖеННЯ, яке Затверджуеться керiвникоN4 навLIальljого зак,l]а;l\ Jil
ijогодженням З профспiлковим koMiTeToM i може включати в себе додатковi
KpllTepiT, KpiM визначених у пунктi 2 цього По,rояtення, з урах),вiIIIilя\l
спечиф iки навчального закладу.
б.Розмiр щорiчноi грошовоi винагороди не може перевищувати одного
IIОСаДОВОГО ОКЛаДУ (Ставки заробiTHоi плати) з )рах),BaI,lLlя\,1 ttiлвi,ri]lcltь,
Пр шаimка : У ко ltcш ому з аtоц aDi с в о е П ол п!с е н ня,
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Додаток 7

д(-) KOjleI(,1,1.1RH()I () .ilOI,()l]()ll\ \I i7|i

a,llNl i tI i с ],р i.,l l t i ( I о \'I ) ri lr, ццqiцg.9
зак-,Iil.|1_\ .19!ц ц.]]]I_цi_!l..с Lrll l l -\: l ]

та пepBI.jIlIloTo проt]lс tJj lK ill](lltl

t.lpгaIli,l1_1ltlr ltэ lr;r ]0] r ]0] j ;"tl:,-1l

спiльна комiсiя
ддмiнiстрацii Мукачiвського закладу допrкiльноi освiти ЛЪl4 та

профспiлкового KoMiTeTy закладу дошкiльноТ освiти для ведення

переговорiв i здiйснення контролю за виконанням колективного доI,овор}

Вiд сторони aдrtiHicTpauiT N4у,качrвськ()l () ]аклад) jloшtKi:tl,t]()j ()с Bi r rr }r: l -{

Бенькалови.l оксана

[OpiTBHa
/JlrpcKTo1l заклал\, лоt tlKi"lt bTlol' ocBtTtl

Голова rrpot|lc iri1,1t(()t]()l (_) K()\i! iC l 'i

(.тарIша меllична сес гl]а

Геревич KpicTiHa
михайлiвна

Практи.лни й псlrхо,rог

Вiд сторони профспiлкового ко\,1 lTeT\

N4укaчiBсЬКoГOЗакЛаД\-l()tllIii.ltl[l()ltlсtзtttt"\.'

Жулiкова [-iаталiя
василiвна
Пiшковцiй Марiя Застr,пFI11к го.:lоВlл п1-1оtllсtti_,1 1,1lз1lI О Ii(]\1 l Il-' | \

АндрiТвна
Горонди Оксана LI;eH пlэоt|lсI t i,rKrlBclL,c) lio\l t,t c,t 

"

Берталонiвна

кабацiй Наталiя
N4иколаТвна

l
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