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Мукачiвська гiмназiя М15
МукачiвськоТ MicbKoT ради

Закарпатськоi областi

вул,Лермонтова Михайла, 12 м.Мукачево, Закарпатська обл. 89600, тел,:2-40-З2,2-22-84,e-mail: 
, Код €flРПОУ 4З54598

Вiд 30.04.2021 J\b 0t- 12/45
На вiд

Началънику вiддiлу економiки,
Мукач iBcbKoi мiськоi ради
Щеревяник М.Ф.

просимо провести повiдомну ресстрацiю змiни i доповненпя доколективного договору укладеного мiж роботодавцем та виборним органом
первинноi профспiлковоi органiзацiT закладу Мукачiвськот гiмназiт J\b 15
мукачiвсr,коi мiсъкот ради Закарпатсъкоi областi.

(Щоговiр не мiстить конфiденцiйну iнформацiю).

/{rrpeKTop l,iM С.Карпенко

Jо"l.rБэч
{rЁдiil l,
ч1q]ъ-,.,/:



КОЛЕКТИВНИЙ ДОГОВIР

мiж адмiнiстрацiсю та виборним органом

первинноi профспiлковоi органiзацii

Мукачiвсъкоi гiмназii NЬ 15

Мукачiвсъкоi мiсъкоi ради

Закарпатськоi областi

на 202L,2025 роки
|й

Схвалений на зборах трудового
колективу 29 квiтня 2021 р*

Протокол Nq03



-lIlI
", ,.'" _ ; - __.']:.-:с-екtrноuiчнi. вllробнлlчi, трудовi вiдносини i на пiдст,авi

, .-, .: :.- .э.-Я iHTepecrt ТР}'JОВого колективу та власника I\4укачiвськоТ
. . ;:_:;._ -',- _ j r.lr-li - зак--tа.])-. },станови), сторони домовилися про HacTytIHe:

1. Загальнi положеtIня.

1.1. К,олективний договiр укладено 202|-2025 роки.
L2, Ко"ltективний договiр ухваJIено зборами труl{ового коJIек,гиву

(rlроr,око.п JФ03 вiд <<29>> квiтня 2021 р.). BiH набувас чинностi з llня йоl,о
Заl'Верд)tення <<29>> квiтня 2021 року i дiе до ухвалення нового колективIIоl,о
договору.

1.З. Сторонами колективного договору е:

-роботодавець в особi директора Мукачiвськоi гiмназiТ J\Ъ15, (далi

роботодавеtць), який представляе iнтереси власника i мас вiдповiднi
повtIоваж(эння;

- виборниЙ орган первинноТ профспiлковоТ органiзацiТ VIукачiвськс,,'i
гiмназii Jф15 (далi - виборний орган первинноi профспiлковоТ органiзаrliТ), якrrЁ
згiдно iз ст.24] КЗпП УкраТни, ст.ст.З7,38 Закону УкраiЪи кПро професiйн,
спiлки, Тх шрава та гарантii дiяльностi> представляе iнтереси праrliвнrrкiз
УСl'аНОВИ в сферi гtрацi, побуту, культури iзахищас Тх трудовi, cotlia.lbtl.,,-
екогlомi,-лнi праrза т,а iнтереси, отримавши на це вiдповiднi повноваженLiя в...
,грудовоr,о коJIективу.

|,4. Роботода]]ець визнае виборний орган первинноi профспi_tко,,с
оргаrriзацiТ сдиним повноважним представником Bcix працiвникiв :
коJIективн их переговорах.

1.5. Сторони зобов'язуютъся дотримуватись соцiального партнеl]сlз_1
I]арИтетI]остi rrредставництва, piBHoпpaBнocTi cTopiH, взасмноТ вiдповiдальнt-,с. .

коI{сТрУктивностi i аргументованостi як пiд час переговорiв (консультацiй ) _ . j

укладення колективного договору, BHeceHHi в нього змiн i доповнень,,гак i _.:,,
вирiшеннi Bcix питань соцiалъно-економiчних i трудових вiдносин, lllo BI-]HIlK..,1

в ходi йог,э виконання.
1.6. [Iоло}кення колективного договору поширюIоться на Bcix працiвнl:к ,

УСТанови. IIiд ,lac приЙому на роботу працiвники повиннi бути ознайоlt_lен.
коJIектиI]н им договором.

1.7. Колективний договiр укладено вiдповiдно до Законiв УкраТни ,,II::
колективнi договори та угоди)), <Про соцiаrьниЙ дiалог в YKpai'r,.
Генеральноi, Галузевоi угод, Угоди мiж управлiнням освiти, молодi та спо}] ,.

N4укачiвсr,коТ MicbKoT ради та Мукачiвською мiською органiзацiсю 11рофспi_tк,,
шрацiвникiв освiти i науки Украiни, <Закону про ocBiTy>>, <Законr I]г.
ДОttlкiльн)/ oclriTy), iнших законодавчих aKTiB укратни.

1.8. Змiни i доповнення в колективний договiр вносятъся з iнiцiат,иви бr.tь-
якоi iз cTclpiH пiсля проведення переговорiв (консулътацiй) i досягнення зго.ill
набуваютL чиFIностi пiсля схв€lJIення загальними зборами працiвникiв.

1.9. JГIропозицii кожноТ iз cTopiH про внесення змiн i доповlлень }
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колективний договiр розFлядаютъся спiльно, вiдповiднi рiшення гlриймаються

в 10-денний TepMiH пiсля ix отримання iншою стороною.
1.10.Жодна iз cTopiH не мае права протягом TepMiHy дiТ колективного

договору одноосiбно ухвалювати рiшення, що змiнюють його норми i

зобов'язання або припинrIють ik виконання.
1.1 1. Переговори щодо укJIадення нового колективного договору на

наступний TepMiH починаються не пiзнiше як за 3 мiсяцi до закiнчення строку

дii колективного договору.
|.l2. Виборний орган первинноi профспiлковоi органiзаuiт закладу в

п'ятиденний TepMiH з дня пiдписання Колективного договору (змiн) подас його

на повiдоr"у рЪ..трацiю та у двотижневий TepMiH з дня реестрацii забезпечус

доведеннrI змiсту до працiвникiв закJIаду загальнот середньоi освiти.

1.13. Сторони домовились, що при змiнi власника закJIаду загальноТ

середньоi освiти чиннiсть Колективного договору зберiгасться до укладення
нового.

2. TpyпoBi вiдносини.

2.1. Роботодавець зобов'язусться:
2.|.|.Забезпечити ефективну дiяльнiсть установи, виходячИ з фактичниХ

обсягiв фiнансування i рацiонального використання основного та спецiального

фондiв для пiдвищення результативностi роботи установи, полiпшення умов
працi i побуту працiвникiв.

2.1..2.Забезпечити розвиток i змiцнення матерiаrrьно-техНiчноТ базИ

установи, рацiональне використання наявного устаткування, технiчних засобiв

навчання, створення огIтимаJIъних умов для органiзацii навч€tльно-виховного

гIроцесу.
2.|.3. Застосовувати заходи мор€tлъного i матерtаJIьного стимул}овання

сумлiнноi, якiсноi роботи.
2.t.4.Забезпечити розробку посадових iнструкцiй

працiвникiв установи. Затвердити ik за погодженням з

первинноТ гrрофспiлковоi органiзацii.

для Bcix категорiй
виборним органом

пiдвищення2.|.5.Органiзовувати систематичну роботу для забезпечення

квалiфiкацiт та перепiдготовки педагогiчних працiвникiв.
2.I.6. Вiдповiдно до заявок забезпечити працевлаштування в установу

молодих фахiвцiв за отриманим ними фахом, уклавши з ними безстроковий

труловий договiр i встановивши педагогiчне навантаження в обсязi не менше

тарифнот ставки. Забезпечити наставництво над молодими фахiвцями, сприяти

Тх адаптацii в колективi установи та професiйному зростанню.
2.|.7. УкладаТи cTpoKoBi трулоВi договори лише у випадках, коли трудов1

вiдносиНи не моЖуть бути встановленi на невизначений TepMiH

не допускати укладання строкових трудових договорiв з працiвниками з

метою iх випробування. Не допускати з iнiцiативи роботодавця переуIшадання

безстрокового трудового договору на строковий з причин досягнення
працiвником пенсiйного BiKy.

з



t.8. Звiльнення працiвникiв за iнiцiативою роботодавця здiйснювати за

IНЮЮ ЗГОДОЮ .

- л,:l;: розiрваннi трулового договору з iнiцiативи працiвника зважати

_: _.-:зцiвн]lк }Iae праВо у визначений ним TepMiH розiрвати TpylloBltti

_ :,: ts.lасн1.1\I бажанням, якщо адмiнiстрацiя не дотрl4мус,гься- :,: ts.lасн1.1\I бажанням, якщо адмlнlстрацlя не дотрl4мус,гься

,__::- . з.] прО працю' умоВ цьогО колектиВногО договорУ, y]\,IoB

__"" _-,_ . эilого трудового договору.
. . , ,, Гl}lо гяго},1 двох днiв пiсля отримання iнформаuiТ доводити до Bi.,toMa

,- ___-э,,r о ко_lективу змiст нових нормативних документiв, шо стосуються

] . l]Бi,.\ зi:носrtн, органiзацiТ працi.
:.i.1 l . Попереджати виникнення iндивiдуальних i колективних трудових

:.._.:_в tксlнф;riктiв), а у випадках iх виникнення забезпеЧуватИ вирiшенltЯ

:_,.._..зi:tttl :о ЗакОну Украiни <ПрО порядок вирiшення колективних трудових

, . .."-,i B t консрлiктiв)>.
].1.1_]. СумiщеннЯ професiй (посад), розширення зони обслуг,tlвуваIillя

j],.тосов\,]]ати за погодя(енням з гrрофспiлковим KoMiTeToM.

].1.1:i. Забезпечувати дотримання вимог чинного законодавства Illo}lo

-lt)вi.]о\lЛеннЯ працiвнИкiв прО запроваДження нових i змiну чинних умов гrраIli

:ie пiзнirле HilK за 2 мiсяцi до iх введення. Змiну, перегляд умов праrli

;_liйснtова,ги за погодженням з виборним органом первиннот профсrti"rtковот

.",pI енiзацiТ.

2.2. Виборний
зобовlязу€ться:

орган первинноТ профспiлковоi органiзаrrii

2.2.|. Забезпечити постiйниЙ контроль за своечасним введенняМ

нормативI{их документiв з питань трудових вiдносин, органiзацii працi.

2.2.2. СприятИ змiцненнЮ трудовоi дисциплiни, дотриманню правил

внутрiшнього трудового розпорядку установи
2.2.з. Сприяти попередженню виникЕеннr[ як 1ндивцуальних, так 1

колективних трудових конфлiктiв, брати гIасть в Тх вирiшеннi вiдповiдно до

норм чинrIого законодавства.
2,2,4,Не рiдше одного разу на 2 роки перевiряти стан дотримання

законодавства гIро трудовi книжки стосовно Bcix гlрацiвникiв установи,

2.3. Стороци домовились:
2.з.у Спрямовувати свою дiялънiстъ на створення умов для стабiльнот та

ефективноТ роботи закJIаду загальноi середньоТ освiти.
2,3.2. Сприяти н€uIежному фiнансовому забезпеченню

середньоТ освiти.
2.з.з. Вживати заходiв щодо недопущення прийняття законодавчих

якi загрожують звуженням прав i свобод |ромадян в галузi освiти.

3. Забезпечення зайнятостi працiвникiв.

3.1. Роботодавець зобов'язу€ться:
4
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ЙrftпЁrr"ваного скорочення |руп, робочих мiсць.

3-1э. ГIисьмово повiдомляти виборний орган первинноi профспiлковоТ

ryгдаiзilliт ггро ймовiрну лiквiдацiо, р.ор.анiзацiю, перепрофiлювання та iншi

йr" в органiзпцii прачi не пiзнiше, нiж за 3 (три) мiсяцi до запровадження цих

rппiв_ ТрилriсячниЙ перiод використовувати для проведення роботи, спрямованоТ

ша зпlгiення рiвня скорочення чисельностi (штату) працiвникiв.

3-2. у випадках виникнення необхiдностi звiлънення працiвникiв на

шiдставi п-l ст.40 КЗпП Украiни:
1 ]. _. З:iйснювати вивiльцення лише пiсля використання Bcix моrкливостеii

_. _.:_._,_1,iгll осiб, шо звiльнюIоться, роботою на iншому робочому мlсцl|, у To\I\

'-,.. 1.1 l-]а\\LIок ГIрИПИнен"" 'рУлових 
вiДносИн iз сУМiснИкаМИ, лiквiдаrti'i

- ,:.",ення тошо.
_..].]. В перШу чергУ пропонуВати праЦiвниковi, що вивiЛьня€ться, робоll

: _: JЗ\о\I. у тому .nrani ,nu yrouu" строкового характеру або з меншим, нiж гtа

, . _,,зк\, заробiтноТ плати, навантаженням;
j,],3. ПовiдОмлятИ прО тиХ працiвникiв, щО вивiльнЯIоться!, СЛtУ;"бr

, _','i: НяТос,гi у вс,гановленi законодавством термiни;

з,2.4, При звiльненнi педагогiчних працiвникiв вивiльнене наваLtтаж(еI]llя

:озподiля,ги В першу чергУ мiж працiвниками, Що маютъ неповне IIзBl{&JIbIlt--

невантаже}lня.
з.2.5.Забезгtечувати працевлаштування педагогiчних працlвникlв з чис"lа

jаl)есстроl]аtlих ]з службi зайнятостi на вiльнi i HoBocTBopeHi робочi мiсttя

вi:tповiднО /{О квалiфiкацiйниХ вимог, надаIочИ перевагУ прИ t(bo\1\

вLlпускникам педагогiчних навчаJIьних закладiв,

3.3. l}алучати до педагогiчноТ роботи директора та методиста закjlа:l)

загальнот середньот освiти на умовах погодинно1 оплати прац1,

3.2. ВиборниЙ оргаII первиllноТ профспiлковоi оргаlliзаltiТ

зобов'яз1,(],гься:
з.2.\. ЗдiйснIовати роз'яснtовальну роботу з питань трудових I]раR l

соцiалъно-екоtrомiчних iHTepeciB прачiвникiв, що вивiлъняються,

з.2.2, Забезпе,-lувати захист праuiвнtlкiв, lцо вивiльняIоться, вiдповiдно .to

I.IиtIного зllкоIIо/Iаt]ства. КонтролtоватIi на.]ання rtрачiвникам переважного права

заJIишенllя на роботi вiдповiдно до вI-i\lог ст.,{] КЗпП УкраТни,

з.2.з, Не знiмати з профспiлкового обriкi працiвникiв, uIО вивiльttяЮl,ься,
5



,_.*1lc.I]_-lLlItl1,yBaHHя,(KpiM випадкiв подання особистоТ заяви про зня,гl,я з

_1. _1, С'торо}Iи домовилиСЯ:
j -. . . LI_{o rrри звiлЬненнi з роботИ за r1.l ст.40 КЗпП УкраТни гlеревах{нс

-_ 
,. _ _-]-] заJише;ня на роботi при рiвних результатах працi i квалiфiкацiТ, oкpiM

.: -::iЗ. tlередбачених КЗпП Украiни, надава,ти також:

_:._].1.1. - особам переДrr.*r.iй"ого BiKy (1,5 роки до пенсiТ за вiком,га:]а

: - --'_ ою poKiB); 
лi,"!-- c'llr\. "' н и та особи, tllo

_].].1.2. _ працiвникам, в сiм,ях яких € неповнолlтн1 дtт]

_ь.гэт\с безробiтних.

-l. Роiiочlrй час.

]. 1. Роботодавець зобовlязу€ться:
].1.1. RстановИти на чаС дii цьогО колектиВного договору нормальI{\

,-,,з:1_1iс,гt, робочо1о часУ (40 годин на тиждень), що не перевищус BcTaHoB;cIl\

1,1::i1l1\1 законодавством 11ро працЮ, 8 також п'ятиденний робочий тижде}lь з

, 3.)\Ie вLlхiдFlими днями - в суботу i недiлrо,

-t.1.2. РеrкиМ роботИ та облiК робочогО часу працiвникiв закладу загаJьlrоl

-.,.эе_]ньОТ освiтИ встановЛюватИ згiдно з Правилами внутрiшнього трудовоI,о

:озпорядку. Bci норми, пов'язанi з режимом роботи, погодяtувати до початку Тх

,_1.- гос\/ваIIня з виборним органом .rЪрu""rоi профсПiЛКОВОТ ОРГаНiЗаuiТ,

-1.1.3. Час ,,o.nur*y i закiнчення роботи, режим змiнноТ роботи, розпо/tiJI

llобочого часу ца частини, графiки роботи, вiдповiдно до яких передбачас,гься

l,tсl;кливiсl]ь створення умоВ для прийому працiвниками Тжi впродовяс робоLlоl,о

.]ня на роботах, де особливостi виробництва не дозволяють встановити

вi.tповiдrii п.р.рuи i т.д., встановЛюватИ Правилами внутРiшнъого трудовоI.о

I]озIIоряi{ку дJtя IIрацiвникlв закладу та погод}кувати з виборним органом

''.'рuппrоi 
профспiлковот органiзацiт до Тх запровадження,

4.|.4,Робочий час педагогiчних прачiвникiв визначати режимом робо,ги

закладУ i посадоВими обОв'язками, покладеНими на них згiдно iз Ста,гут,ом i

правилами внутрiшнъого трудового розпорядку установи' 
__-:

4.1.5. Педагогiчне навантаження педагогiчного працiвника закла/lу

загальнот середньот освiти в обсязi менше тарифноi ставки встановлIоеться

jlиlше за iiого письмовою згодоIо, у порядку передбаченому законодавство\,1

o-o1:iu. 
ТимчаСове переведеннЯ на iншУ роботу, не обумОвлену ,Iру/lови\1

договорОп,t, абО на чаС простоIО здiйснюВати тiлъки за згодою гrрацlвIlика з

оПЛаТоIоробоr.ивiДповiДноДоЧинноГоЗаконоДаВсТВа.
4.|.7. У разi використання неповного робочого 4"" (тижня) HopN{}

робо.tогО часу визI{ачатИ угодоЮ Mix< робОтодавцеМ i прачiвником, При цьоьtr

ilе обмежувати обсягу трудових прав працiвника, що працюс на yN,IoBax

LIеповноГо робочого часу (ст,56 КЗпП УкраТни),
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о

- :, Вrrборltlrй оргаII первиtlноi профспiлковоi органiзацiТ

! ;_," ться:
- - .,;--:jюВаТl] прашiвникам змiст норМаТИВних aKTiB про робочий час

-:lзцi.
_, ,iLlr,

_ _ _ _.:,Jiпсч},вати постiйний контроль за сво€часним i правильIlиNl

_ : _ ...].l ,*.оботодавцем законодавства про працю, про ocBiTy, t]оложеIlь

_ . : _':\ в частинi,, tцо стосустъся режиму робочого часу, графiкiв
" : ; _.. -i_]\ навчального навантаження та iнше,
_ _ _. _..:;1ятI1 своечасному вирiшенню конфлiктних си,гуацiй, повlязаIlих

,,: невt{а-льного навантаження, режимом робочоI,о часу та з iнtttих

5. tIa.- вi_tпочltнку.

5. 1. Робо гоJавець зобов'язуеться:
: . . , . []ttзttачати триваЛiстi вiдпусток i порядtок надання Тх працiвникаrt

_ .::l,-З;:. КеР\ючись Законом УкраТни <Про вiдпустки)), постановою Кабiнеl1

, ,, _ _-Jiз \-краiни вiд 14 квiтня |gg1 року J\b346 <Про затвердження Поря:к1

.__-'_:,_::я lшорiчноi ocHoBHoi вiдпустки тривалiстю до 56 календар}Iих _tltiB

, ,.:.э_lI1\1. педагогiчним, "uупо"о_педаiогiчним 
працiвникам освiти i

,,_,]. ...ЗЦяlr> (iз змiнами i допоuненнями) та Постановою кму вiд 10 липня 20l9
- ).'_ti9] <<IIрО вr{есеннЯ змiн дО ПостаноВи КМУ вiд 14 квiтня 1997 р,N 346>>,

5.1.]. ;lo 5 сiчнЯ розробити, погодити з виборним органом первиrtноТ

,:^_.с_lспi.-lковоТ органiзацii, затвердити i довести до вiдома IIрацiвItИкiв грасРir<

_].__п\ сток на поточний piK, дотримання якого с обов,язковим як lljlя

:,.]ботодавця, так i для працiвникiв,
гlро лату початку вiдпустки повiдомляти працiвника письмово не пiзнilttс

,,l;li за 2 r.ижrri до встановленого графiком вiдпусток TepMiHy. якшо TepMiII,

,;с iанов.пеrtий лJIЯ гtовiдомЛеннЯ працiвника, буле порушено, то на вимоl,у

llраuiвника переносити щорiчну вiдпустку на iнший перiод.

5.1.З. Гlереr:еСеннЯ rцЪрiчноТ вiдпустки на iнший перiол з iнiцiат,ивll

роботодавця допускати тiлъки в окремих випадках з дотриманням поря/lку,

встановЛеного ст. 11 ЗаконУ УкраТни <Про вiдпустки>, обов'язково

\ згоджуRа-тИ таке перенесеннЯ вiдпустоК з виборним органом первинно'i

профспiлковоТ органiзацiТ за наявностi письмовоТ згоди працiвника,

Забезпечи,гИ законодавчО встановленУ регулярнiсть надання, вiдпусток, ltc

r{oIlycKaIoLIи }tенадання щорiчних вiдпусток повнот триваJIостi про,гяr,ом jll]o\

pokiB Пiдряд' 
т..я.'л тrто ппятттоl . маютъ двох i бiльш дiтей Bikort

5.1.4. ntiHKaM, що працюютъ в установ1 1 Maк),r,l) лIJUл r L

дО l5 poKiB або дитИну-iнвалiда, абО тим, щО усиновиЛи дитину:, caMoTHl\l

N,!а.герям, ба,гьковi, що виховуе дитину без MaTepi (в тому числi i у випа;tк1

тривалого перебування MaTepi в лiкувальному закладi), а також особi, Iло взя_Iа

дитинУ шiд опiкУ, надаваТи шорiчНо додаткОву соцiаЛъну оплачувану вiдtll,сткl
.,р"uuпi"rю 10 календаРr"* дrriu, в ToN{y числi й тодi, коли загальна тривалiсгь
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зi:Ilчстки, щорiчноi основноi вiдпустки та iнших додаткових вlлrlусl,ок в

,,еревиIцу€ 59 календарних днiв. За наявностi декiлькоХ пiдстаВ дJIЯ

_.:,::{я :iазначеноТ вiдпустки Ti загаJIьна трива_пiсть не повинна перевищувати

::-:,1СItl&РIIИХ дrriв. При iT наданнi святковi i неробочi днi (с,г.73 КЗllГI

:-,l'Hrr) не враховувати (ст.ст.19, 20 Закону Украiни uПро вiдпустки> з

, .:,l\ Ван]:IяМ змiFI вiд 19.05.2009 року). Надавати таку вiдпустку самотtriй

.:эi. ш(о виховуе дитину без батька (п.5 ч.l2 ст.10 Закону УкраТни <llpcl

__,, cTKtu).
_<.1._i. FIадавати працiвникам, якi працIоють на умовах неповного робочоt,о

-.,.) Tottl,,I1,1cJIi тим, хто перебувають у вiдпус,гцi по догляду за дитиною lto

_ j.. i{elltlrl Heto ,грирiчного BiKy, rцорiчну вiдпуст,ку повноТ тривалостi,
j.1.6. Безпереtпкодно надавати за бажанням працiвникiВ вiдlltус,гкИ бсЗ

. ;:lэ.денГrя заробiТноi платИ у випадках, встановлених ст.25,26 Закоltу Украirlи

_ .:,'., зi:пr стки)).
j.L.7. ВiдпустКи беЗ зберехtеНня заробiтноТ плати надавати працiвникапl

, ,эr11 за Тх особистими письмовими заявами.

5.i.8. Час вiлпУстки без збереження заробiтноТ плати (ст.ст. 25,26 Закоttr

_.:.:].]TH1I "ГIрО вiдпусткИ" ) вклюЧати В стаж, що дае право на щорiчну octloBtI\

.- __:l\ стку (п.4 ст.9 Закону Украiни "Про вiдпустки" iз змiнами вiд 2 листопе.t-i

] ,t0 року).
5.1.9. Не допУскатИ роботУ у святкОвi i вихiднi днi. Залучення oкpe\ll1\

l^.lцiвникiв /to роботи у вихiднi днi здiйснювати у виняткових виIlа.lка\.

Jl]L.]баLIе}lиХ законодавством' з дозволУ виборногО органУ l1ePBliHHt],'

..::осрспiлковот орl,аrriзацiт згiдно з письмовим наказом. Роботу У вихiдtli _tirr

.,t-l\1ПСНСУI]а.гИ оплатоЮ В подвiйномУ розмiрi або наданFIяМ iнlllого _i}iя

зi:гtочинку i оплатою роботи у вихiдний денЬ в одинарному розмiрi за згоfоtL) ]

rрачiвником з обов'язковим вiдображенням питання про компенсацiю в btakeз.

llro залучеIjня до роботи у вихiдний день.
За Bi2lcyTrIocTi в наказi посилання на вiдповiдну компенсацiю за роботr }

вrrхiдний ,цень еторони цього колективного договору домовились вважатli. lцо з

_1аномУ виIIадкУ роботодавецЬ заJIучиВ працiвнИка дО роботи у вихiдниii дсtlь ;,'.

Bcix yMoBctx, якi той висуне надалi.
5.1.10. Працiвникам З ненормованим робочим днем за особливий характе::

працi при FIаяВностi кошторисних призначень цадаВати (при наданнi OCHOBHt'l,

rrlорiчну доi{а,l I(oBy вiдпустку згiдно .Щодатку 6.

5.2. Виборний
зобов'язусться:

оргаII первинlrоi профспiлковоi орш,аtliз;l rt ii'

5.2,|. Контролювати дотримання роботодавцем законодавства про Ч;-

вi.,1шочинкУ працiвникiВ i вiдповiдних пунктiв цього доI,овору, а TaKLr;:

вr,rрiшува,I и можJIивi коr;флiктнi ситуацii,

5.3.С гороtIи домовились:
5.3.1. За rrрацiвником, який знаходиться у будъ-якiй вiдпустцi, зберiгас,гься

його мiсцсl роботи (ч. З ст. 2 Закону УкраТни пПро вiдпустки>).
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Ь. Оп.rата працi.

б. 1. Робо,голавець зобов'язусться:
_..1.1. В>ttивати заходiв rцодо дотримання в закладi загапьноТ серелrrьОТ

_ .1 ЗаКОНОЛаВСТВа ПРО ОПЛаТУ ПРаЦi.
о.1,], Затвердrкувати штатний розклад, а також змiни до нього ,-\а

_, -.+,eHl lяN{ з виборним органом первинноТ профспiлковоТ органiЗаlДiТ.

i-, 1.], [lри прийомi на роботу ознайомлюваl,и працiвника пiд розписку з

-;i\1l1 
., \1оRами оплати шрацi, наявними пiльгами i перевагами, колектиI]ним

*r]g)po\t. Jlравилами внутрiшнього розпорядку та iншим чинr{им

_:.']:о_]&вством. Ilри Тх змiнi повiдомляти працiвника про це пiд розписку.
6.1.-i. РоботУ працiвнИкiв оплаЧувати за тарифними ставками, посадовими

:'. :_]З\II1 вiдповiдНо до виКонуваноТ роботи, за посадоIо, зале}кно вiд професiТ

, ,;зэ_-riфiкацiТ, складноСтi i умоВ виконуваноТ Тм роботи. KoHKpeTHi розп,riрlr
. -j_]OBIl\ оtс.ltадiв (ставок заробiтноi плати) гrрацiвникiв визначати на octloBi

" __,:чоТ таlэифноТ сiтtси розрядiв i коефiцiснтiв з оплати працi ycTa[IoB, ЗаКЛаДiВ i

,:- знiзацiЙ окремиХ галузеЙ бюджетНоТ сферИ та вiдпОвiдниХ НОРI!lаl'ИВi]ll\

_,.-:_1В \4iHicTepcTBa освiти i науКи УкраiНи (в окремих випадках - N4iHicTepclt]il

_ r..ll_-lQНИ здоров'я). KoHKpeTHi посадовi оклади (ставки заробiтноТ пlаrlt r

].,__i}IоВЛIоються FIa пiдставi наказУ з урахуВаI]няМ дitочих ква;riфiкацiйrrrtч
,,',:оГ (з llo/laJlbll]oЮ атестацiсю або тарифiкаrliсю вiдповiдно дlо Чl,iННоIt)

: _l;iОНО!&ВС'ГВа).

Зважати, Lцо вiдповiдальнiсть за своечасне i правильне Вс'tа}IОВ_]с':l::];

_рацiвникам ставок заробiтноi плати (посадових окладiв), обчltс.tеtl,,я

з:lробiтнот плати покладаетъся на роботодавця i головного бухгалтера (п.с

1ilструкцiТ гrро порядок обчислення заробiтноТ плати працiвникiв освiти).
6.1.5. Поt,оДжувати з виборним органом первинноi профсI]i-]кtli].,

.lрt,анiзаrцiТ форми i системи оплати працi, норми працi, умови ВсТаНОВ.-lСНt]Я -:

розrriри надбавок, дошлат, премiй, винагород, iнших ЗаоХоЧ} Ba-l})i] l1\ .

ко\IпенсаrliйнлrХ та гараНтiйниХ виплаТ вiдповiдНо дО ст.15 ЗаконУ Укрзl',,,,

,,Про оплату працi>.
6.1.6. ВиIlлачуВати гIраЦiвникаМ заробiтнУ платУ за мiсцеМ роботИ Дtзi'ti ,,-,

lriсяLIь:

- аванс 25(rrедагогiчнi працiвники), 15 (техпрацiвники) чисJIа i ос,гаlочi,;,,

розрахунок 1O(педагогiчнi працiвники), З 1(техпрацiвники) числа з до],рtl\1аI]]i,,,

промiжку часу MirK цими виплатамИ, Що не перевищус 16 календарних лнiв.
УтиxBИПaДкax'кoЛиДенЬBиПлaTИзapoбiтнoiплaтиaбoaвaнсyспiвпа:зс

вихiдним або святковим (неробочим) днем, заробiтну плату (aBei,"

BI] l IJlачуI]ати IiaI Iередоднi.
Вигrлат,У заробiтноТ плати череЗ установИ банкiв здiЙснювати JIишIе }i-:

пiдставi особистих писъмових заяв працiвникiв.
6.t.7. ЗаробiтнУ платУ за весЬ перiоД вiдпусткИ (а також MaTepia;tbttr

допомогу на оздоровлення) виплачувати працiвникам не пiзнiше HirK за 3 днi до

потIатку вiдпустки (ст.115 КЗпП Украiни).
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б,1,8, При порупrеннi TepMiHiB виплати заробiтноi плати з обсктивних-:]]lчин Еtиплачувати iT негайно пiсля надходженняJ]]ШIОЧеР]гово: rrqл^\JЛ,/КýннЯ коштlВ на рахунок-особам, звiлъненим iз навчалъного закладУ (вiдпrкодуваIlIIя_,,,jоргованосl,i, розрахунок, вихiдна oonoroau, гарантiйнl -га KoMпc,tlcalriйrii..:плати);
-caMoTHiM матерям, що вихоВуIотЬ дитинУ у вiцi до 15 poKiB або дитинл,-., валiда;
- вчtl"геJIьським сiм'ям;

праrllв.1икам у разi iхнъоi хвороби або хвороби близьких роди,лilз,
.. r-Iтверд}кеrrоТ вiдповiдним медичниl,t 

"".nounor;- у r]ипадку cмepTi близьких родичiв працiвника.

,,,,,":J.3 *Ъ;:iН iП";;ffiFъh::]i. :|"водити вiдповiдно .i{o
, ; ; в ер Jiке II ого цаказ ом I\4iHi стерства ocBi," iil;;Чr".Н;ЖТ;.ъ ;Н;: :ii
,];;.";i|'#,. ffii#lН;",:Т _;". 

-Ъ",о"о.о 
положення про атесr.аt{iю

\ краi'ни 10.о] .2о12р .uЙ ii\Tiiil (ЗаРееСТРОВаного в MiHicT.p.roi-..rn,,;i
б,1,10' ВключаТи в обов'".5оu9rЧ порядкУ предстаВника виборчого оргаI{\"' 

ll В I-i ННОТ ПРо фспiлковоТ органiзацii Й ;Йу атестацiйноi KoMi ci й.6,1, ] 1 , Flаllаllати no*nory працiвниковi р"б;;у, 
^'iiot 

.uо"фiкусться Jil," tегорiсrо (розрялом) установJIеною за наслiдками атестацii.6'1'12' Забезпечити п.рiодичr;"i;;;;ше 
.одного разу на п,ят,. poKiB1,li-tвищенrlя квалiфiпuчiт r.Ь.о.irуч'ййникiв, 

гарантуючи .rM 
при цьоrIrзi:повiднi пiльги i компеiацii (rб.р;;;;, середнъого заробiтку, nn,u.,.r,

: : ".?;,iii :r']ffiН?J ;"#"Жi*:;;;;о "iъду, до бо ви х i, д ) ;;,,, ;; j ;; ;
з:ir'снlою'гь замiну буд"-"о-"" категорiй ,rr"u.lJJН.;:?J;r;iffi:xl'.', якi

6.1 .1:i. Забезпечувати виплату доплат за:
сумirцення професiй, посад - оо jОИ,

оrоопr,ffiýН; _ #;*. 
ОбСЛУГОВУВаНня або збiльшення об,сплу

I]икона}lпя обов'язкiв тимчасово вiдсутнього працiвttика бс з
звiльrrеltrlя вiд осtlовноi рйоr" - ло 50%;за використання в роботi лезинфiкуIочих засобiв, а Ta*o'i З,:
прибирання туалетiв - 100Z посаооuо.о-о^*uл{ (без проведення при цьоrtr
ffifi:_r'ffШЬ,nn"цЪ - постанОва КабiНету Мiнiсцr!прuiЪи З0 ..on,,,

роботу в нiчний 4о% (згiдно ГалузевоТ угоди);
*"о1l]ХЖ; ,1::,:i- Встановлювати за обов,язко вим IIогод).еIJня\:
24 лЬтог" 2ЪЪ; ;:Ы.oМ 

(НаКаЗ MiHicTep.r"u о.uЙ l ;;;;; украiни _\.ч ] ] .х ,

6.].]4. За .
виробнич,,'.",r'iif '"".е"#;"#"^Т;ННХЪТff#Jfl ХЪ;",КХХ,''|iТi.].''
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,,ого оточуютъ, i навколишнього природного середовиш{а, за працiвником
" ; aTt] r]ере,\нiй заробiток (ст.6 Зuпо"у i*i'uTr" uПро охорону працi>),б,1,15, Забезгtечити свосчасне i 

- 
праЪипыrе встановJIення "га виilJlа.I.у,-__tiвникам заробiтноi плати з урахуванням змiни розмiру MirtiMa''tbttol.",1,.бiтноj плати (стая<У роботи, оЪ"ir", квалiфiкацiйноij категорiТ, IIочес}lLlх:_::Ь, доплати за престижнiсть та iH. (п.б IнструкцiТ про порядок обчислеIJIJя. ^.-,бiтноl плати працiвникiв освiти).

гIри змilli розмiрiв тарифних ставок i поса/{ових окладiв без зволiкаItня,, _ilB?TI,i ]{ака:]И про здiйСнення вiдповiдних перерахункiв.
б,i,16, За роботу в шкiдливих умовах прац;.u our""ocTi копrтiв tlроваllи.ги__:,,1,1атИ д,с тарифних ставок i посадових окладiв у розмiрi 12О/о ТаРифноТ ставI(и"trс&Jового окладу) згiдно з додатком J\b n, о" Iнструкцii про порялок],тtlс--lенгlя заробiтнот плати працiвникiв освiти. Оцiнку умов працi на кожному, ,iочоr,r1, Micrti здiйснюВ ur, пiпiДставi атестацiТ робочих мiсць.6'\,17, З:tiЙСНrОВаТИ ПРеМiЮВання .rрuцiurr"кiв вiдповiдно до l]олох{еIlIlя,:'t) ПРеN{ii,ованнЯ (/{одатоК 5 - Поло*.""" про гIремiювання).б'1'lti, ВИПЛаЧУВаТИ ПеДаГОГiЧ"r, .rрuчiвникам вiдповiдно до lr.I cr,.S7Ззкону УкраТни uПро ocBiTy>;

надбавки за вислугу poKiB щомiсячно у вiдсотках до посадовоI.оt]KJ?lly (ст,авlси заробiтноi плати) залежно вiд с,гажу педагогiчноТ роботи:поIlад З роки - \0Yо; понад 10 poKiB - 2О%; по"uд 20 poKiB - З0%;
допомогУ на оздоРовлення у розмiрi мiсячно.о ,rо.uдового oli-Ia.t\(ставки заробiтrrоТ плати) при наданнi щорiчних вiдпусток;
ttдорiчнУ грошовУ винагороДу за сумлiнну rрuцю, ,pu.nou. виконанrJяслуrкбс,вих обов'язкiв у розмiii оо од"о.о посадового окладу (cTaBKllзаробiтноi'rrлати) вiдповiдно до Попоження, розробленого за погод)fuення\1 ;tзlrборним органом первинноi профспiлкьвоi органiзацii (дода.гок 6Пололt,эння).

6,1,19, Не rrриймати в односТоронньоМу порядку рiшень, IЦо з;ttiнюttl -вст,ановленi чинним законодавством та цим колективним договоро]\{ \\IoB;:оп,-Iати працi.

високi досягнення в роботi:
виконання особливо важливоi роботи (на час iT виконання);
складнiсть, напруженiстъ у роботi.

Зважати, що |раничний розмiр r*"u.r.""х надбавок для одного працiвникане повинс)н перевищувати 50% посадового окладу (ставки заробiтноТ плати).Конкретнt,tй розмiр надбавок встановлювати за погодженням з виборниморганом первинноi профспiлковоi органiзацiТ.
6,1,21, Виплачувати надбавкУ педагогiчним працiвникам за прес.гижнiсть

::*:::rjo_i працi в максим.л"чоуу розмiрi - до З0% посадового окладувlдповlдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 11 сiчня 2018р. м 23.

б,I.20, I]сr.ановлIовати
I iаявносl,i копtт.ilз:

працiвникам надбавки до заробiтнот гтлатlt j.1
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" : Briбoprrlrl:i '

" Ь( rI ]

- , _,:"'tiIоВа'ГИ

орган первиIIIrоi профспiлковоТ оргаlriзаltiТ

- - _ _п,]11qr, наданню працiвникам необхiдноТ консультативноТ допо\IогIt
:-: _._..-1'aIl ПРаЦi.

- j . ,,l i lilовати питання про залучення до дисциплiнарIIоТ,
- , ,-.. _ ,:вi]оi. матерiальноi вiдповiда-гrьностi вiдповiдно до чинtlоl,о

. ] 1, з цього колективного договору, якi стосуютъся оплати працi.
, ].-. Пре:ставля-ги iнтереси працiвника при розглядi його трудовоI,о

. , ] .-_.]:1т]1 працi в KoMiciT по трудових спорах (ст.226 КЗпП Украiни).
]._<. ГIрс,:tставляти на прохання працiвника його iнтереси з питань оплати

:- .-,, _ri,
-] .r-r. Звеlэr,атися до органiв прокуратури, деря(авноi iнспекцiТ праIli IIIo,,lo

:::-.r]-,li IIор\,шеFIь законодавства про оплату працi та iнmolo iнформаltiсlо (cr.
l_._-;oHr }'краТни <Про прокуратуру)), ст.259 КЗпПУ Украiни)

6.3. Робоr,одавець та виборний орган первиtIноi профспiлковоТ
I,i lllliзаltiТ clti.rlbHo зобовlязуIоться:

С,,.j.1. Свосчасно iнформувати трудовий колектив про нормативIIi aкlIl j

,: _]нь заробiтноi плати, соцiально-економiчних пiльг, lletlciiiIltl..,
,-,5езпечеtlня, а також забезпечити гласнiсть умов оплати працi, порlя-iк\
:.:I].-IaTlI /fоплат, надбавок, винагород, премiй, iнших заохочувальнilх абt
:. tl )r I пенсOrtiйнлrх виплат.

7. Соцiа.llьно-трудовi пiльги, гараrrтiT, компеrlсацiТ.

7.1. Роботодавець зобовlязуеться:
7,|.|. Сприяти забезпеченню Bcix працiвникiв закладу вiдповi_tнttr:.,

\ \1овами праlli.
] ,|.2. Ст,lзорювати умови для проходження педагогами-жiнками, що \1illtr . :-

:i,r,ей BiKoM до i4 poKiB, KypciB пiдвищення квалiфiкацii i перепiдготовкli ]-.

l,riсцем tlроживання без направпення ik у вiдрядження.
7.|.З. Сприяти працiвникам в призначеннi iм пенсiТ за вислуг} poкiB. ,-,

BiKoM.
1 ,|,4. У випадку захворювання педагогiчних працiвникiв, я.-:;

уtIеможливJlю(: виконання ними професiйних обов'язкiв i обмежуе переб}ваli::,
в /цитячому ко;tективi, або тимчасового гlереведення з цих або iнших обставl:,,
FIa iншу роботу, зберiгати за ними попереднiй середнiй заробiток, У р.,,,
хвороби або калiцтва попереднiй середнiй заробiток виплаLIуl]а,ги _..

вiдновлення працездатностi або встановлення iнвалiдностi (ст.57 Закогl.
Уr<раТни < ГIро ocBiTr,>>).

7. 1 .5. CTBopltтI1 \ зак-lа:i KirtHaTy психологiчного розвантаження.
1.1.6. lJабезttечttтlt правове навчання працiвникiв iз залучення фахiвriiв

l2
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правозахисних i iнших органiв в галузi права.
7.t.1. Органiзовувати для шедагогiчних працiвникiв закладу семiнари,

конференцii з питанъ, законодавства про ocBiTy, змiсту освiти, передового
педагогiчного досвiду та iнше.

7.1.В. Сприяти вирiшенню питань про надання реабiлiтацiйних гtутiвок на

лiкування працiвникам, якi Тх потребують, дирекцiею Фонду соцiального
страхуван ня з тимчасовоi втрати працездатностi.

7 .|.9. Сприяти органiзацiТ лiтнього оздоровлення дiтей працiвrrикiв

установи, використовуючи додатковi асигнування за рахунок зыIучених коштiв.

'7.2. Виборний
зобов'язу€ться:

професiйн11\1.

орган первинноТ профспiлковоi органiзаuii

7.2,\. Сприяти органiзацii санаторно-курортного лiкування, оздоровлення
rа вiдпоч}Iнку членiв виборного органу первинноТ профспiлковоi оргаrтiзашiТ та

iх сiмей.
7.2.2. Забезпечити проведення кднiв здоров'я>>, виiЪди на природу.
7.2.З. Органiзовувати вечори вiдпочинку, присвяченi

загаJIьнодержавним святам та iH. iз запрошенням BeTepaHiB працi.

8. Охорона працi i здоров'я.

8.1. Роботодавець зобов'язуеться:
8.1.1. Що початку роботи працiвника за укладеним трудовим договорсl.:

гIровести з ним rrеобхiдний iнструктаж, роз'яснити пiд розписку його ПрЗ):.

обов'язки, irrcPopMyBaTи гIро умови працi, право на пiльги i комгlеtlсацii ).,

роботу в особливих, шкiдливих умовах вiдповiдно до чинного законо-lЗВ.-, :.:

tIро охорону rlрацi i цього колективного договору.
8. 1 .2. Забезпечити належний стан булiвель, споруд, IlpI1\1iL-__

устаткуваI]ня та контролъ за ix технiчним станом.
8.1.3. С,гворlоr]ати в закладi в цiлому i на кожному робочому мiсцi з-]ор.з

бсзllечпi yMoBI{ rrpalli вiдповiдно до встановJIених норм.
В.1.4. IIризначити посадових осiб для забезпечення вирiшення KoI{Kpt-.:l,

гIи,гань охорони працi, розробити i затверди,ги iнструкцiТ про Тх обов'язКll. .,]^,:

,га вiдповiдальнiсть за виконання покJIадених на них функцiй, забезIl.",,
навчання (перенавчання) з питань охорони працi.

8.1.5. Оргаr,riзувати свосчасне i якiсне розслiдування нещасних виltа_lк..
вtlробtlиllr,вi, lIрофесiйних захворювань вiдповiдно до вимог чllLi_t
законодавства про охорону працi. Не допускати rIроведення таких розслi:r з.,

без участi предlставникiв профкоlr1,.
8.1.6. Забезпечити \,с},нення причин, rцо викликаIоть нещаснi вtlпil..:.

професiйнi захворювання та з:it"тснити профiлактичнi заходи д.lя
IIоIIередя(сння, у тому чl,tс,ri i TlTx. шо виявленi комiсiями за пiдсумкаrrll ,

1,1озс;riдlуl]аI] ня .

В.1.7. Ilроводити атесташiю робочtlх rtiсць за умовами працi. ОзгrаЙо\111 ,

працiвникiв з результата}II1 атестацiТ Тх робочих мiсць пiд розписку. CBoctl&cl:t
13



здlиснюва,ги /lопла,гУ за несприятливi умови працi за наслiдками aTeCl,aIl]
робочих мiсць або оцiнки умов працi особам', безпосередньо зайrlя.гrtrt :,

роботах, передбачеНиХ вiдповiдним перелiком професiй (!одаток _
Iнструкцiс:ю про порядок обчислення заробiтноi плати працiвникiв освiти.

в.l.в. Забезпечити проведення попереднього (.,р" прийомi на робо...
ttсlэiоди,Iних Nlеllичних оглядiв працiвникiв, а також щорiчного обов'язкоз,_.
N,Iе/IичноI,() огJIяду осiб BiKoM до 21 року.

Корист,ув атиQЯ правоМ притягнення до дисциплiнарноТ вiдповiда-ltьнос :.
встановЛеномУ законоМ порядкУ працiвнИкiв, щО ухиляюТъся вiД ПРОХО.]Же;::,]
обов'язкоЕ}ого медичного огляду, а такох( забезпечити вiдсторонення Тх з.,
роботи без збереження при цьому заробiтнот плати до проходження медог,lя.-..

в,1.9. Забсзпечити rзiдповiдно до санiтарно-гiг,iснiчних i:t]]]
,ге ]\,{IIераl,урн и ii, п овiтряний, свiтлов ий та водн ий рех{ими в ycTaHoBi.

8.1.10. Дна.lriзувати стан захворюВаностi В ycTaHoBi. Здбезll..-,.
виконання лiкарських рекомендацiй для його зни}кення.

8.1.1l. Провести навчання та переВiрку знань з питанЬ oxopoнIl :,:]_:

ПРаЦiВНИКiВ, ЗаЙНЯТИх на роботах з пiдвищеною небезпекою. Не доп\ск_].,:
роботи осiб, IIto не ttройшли iнструктаж з охороtIи працi iтехнiкИ бL-ЗiIе:i;l. ..

необхiдних виIlадках - навчання та перевiрку знань.
8.1.12. До 01 жовтня забезпечити виконання Bcix необхiдних Зз\t)_. :;

пiдготовки закладу до роботи в зимових умовах.
в.1.1З. Надава,гИ предстаВникаМ виборногО органУ ПЗРэ.::: l.

профспiлк:овоi органiзацiТ з охорони працi необхiдну iм iнформаuiю з ..,, _ -,

\,\1ов, ох()роlIИ працi, технiки безпеки, санir,арно-побутового i \1.:,,.,
забезltечеllllя, витрати кошТiв, передбачених для здiйснення захолiв з о}, _- 

-

гrрацi. СвосчаснО вживати заходiв для врахування подань та Bl:C::
IIадавати аргументованi вiдповiдi в 7-денний TepMiH пiсля Тх отримання.

8.1.14. Здiйснювати конТролъ за дотриманням працiвниками нор\1 i ... __.

oхopoHИпpaцiiтеxнiкибезпекипiдчaснaBЧaлЬнo-BихoBНoГoПpoЦе:
1lоботи, а ,гакож за використанням засобiв захисту.

B,1.15. ВХtИВаТи термiнових та необхiдних заходiв для налання _]oi_t,,.
потерпiлИм прИ виникненнi нещасних випадкiв в ycTaHoBi, залучаIочli ,,

потреби аварiйгIо-рятувальнi формування.
8.1.1(,. Звах<аючи, щО вiдшкодУваннЯ збиткiв, заподiяних праuiв:,,, .

вtласлiдок поrшкодження його здоров'я або У випадкУ cMepTi прашiВ-,l . 
_.

З/liЙСНtОСТЬСЯ ФОндом соцiального страхування вiд нещасних вIlг,1"_:
вi;tповiДl{О До Закоr-rУ УкраТни uПро ЗаГалЬнообов'язкоВе ДерЖавне coLti;-'. t
страхуваI]нЯ вiд нещасного випадкУ на виробництвi i просРесti,,, _

захворюв€[ння, якi спричинили втрату працездатностi>>:

- своечасно передаватИ докуN{енТи на осiб, що потерпiли вiд Неш&С::,:.
вишадкiв на виробничтвi Та професiйних ЗахВорIоВаНЬ. -_

ви ILlез I,аlIаного Фондr,.
в.1.17.збсрir,атИ за праuiВн]Iка\II,I) шо втраТили працездатнiсть у зв'язкr

tIещасниМ виIIаl(коМ на виробнtIцтвi абО профзахВорюванням, мiсце робо:;,'посаду/,га середшО заробiтнr,пJату на весъ перiод до вiдttов-,tсl;itя
l]



t

працездатностi або дО визнання Тх в установленому порядку iнвалiдами, У разi

"bro*n"BocTi 
виконання tlотерпiлим попереднъоТ роботи забезпечити

вiдповiдно до медичних рекомендацiй його перепiдготовку та

працевлаI]IтуванНя, встановити пiльговi умови та режим роботи.

8.2. Виборний орган первинноi профспiлковоi органiзацiТ

зобов'язу(],гься:
s.2.i. Забезпечити активну участь представникiв виборчого оргаIlу

первиннот профспiлковот органiзацiт у вирiшеннi питань створення здорових та

безпечних умов працi, цоцaрaл*ення випадкiв травматизму i захворtованL,

озi tоровJlсtIIля 
,rа працевлаштування у випадку змirrи стану здоров'я праrtiвrlикiв,

в.2.2. РеГуJtярно (шtоквартально) заслуховувати на засiданнi виборrtоL,о

органУ ,,.pu"r,,uoT профспiлковоi органiзацiТ роботодавця, Bi/(rloBi/ttlиx

Iюсадо]]их осiб про стан умов i охорони прачi,

в,2.з. ЗахищаТи права прачiвнИкiв на здоровi i безпечнi умови лраui, ГIри

виникнеtttli небезпеки для хtиття i здоров'я працiвникiв, а такоЖ тих, IIlo

]lLIа.гься, в].{l\{аI.а.ги l-Iрипинення вiдповiдних робiт.
8,2.4, Сгtрlият.и роботодаВЦЮ, виборним органаМ первинноТ профспiлковоl'

органiзаrlii i лержавним органам У здiйсненнi заходiв для забезпе,tеtлItя

виконаннrt в yciaHoBi вимог законодавства Укратни про охорону rrpaLti -

'o"oТ.jr. Вносити пропозицiТ роботодавцю про заохочення ,,осаaов1]] ::'u 
'

rtрацiвникiв. а .гакоЖ стимулIовати Тх за активну участЬ у здtйсненнl за\о_-1]t] ", ;

ltс-1,1tiпшеrtltЯ умоВ i охорони прачi з врахуванням можливостей вltборi-",,,

ор l,aнy п el) виI{ t]oT rrрофспiлковоi органiзацii,

В,2.6.Заохочення працiвникiв здiйснюватИ з урахуванняМ вико[lаItI{я il;:"l,

норм i правил охорони прачi i технiки безпеки при виконаннi тр},ftrэ,:,

обов'язкiв.
8.2,7. Вtlосити пропозиuiТ для попередження виникнення NIо/h,1;1з.:,

аварiйних сит)/ацiй, виробничого травматизму i профзахворIовань,

в.2.в. Орl.анiзУвur" роботУ для надання допомоги травмованилI i \I]tri],

працiвникам, зокрема длЯ вирiшеннЯ побутовиХ питанъ, прIt:б,",

,Ъд"пu*"ttтiв, отримання своечасноТ медичноi допомоги.

8.2.g.Сприяти працiвникам У виконаннi ними зобов'язань з oxoPOHIi Г:],: ,

,га органiзувати вiдповiдний контроль,

8.2.10. I Iсрсвiряти виконання роботодавцем i посадовими oc[rl,r,:,

гrропозиrliЙ ,,р.оЪ,,,ugникiв виборного органу первинноТ профсIli,l:,, ,

орrанiзацiТ з питань охорони працi, домагаючись Тх реалiзацiТ,

8.2.1] . Не рiдше t р*у на piK виносити на обговорення ТР\ Jt]эr

IiоJlективу резулътати спtльноТ роботи щодо забезпечення KoнTpo-lltr

)\opoнolo гrраrцi.

8.3. Пtраlцiвlrики зобов'язуIоться:
в.з.1. Пiк;rуватися про особист1, безпеку та

хованцiв, оточуIочих осiб в проrrесi роботи
15

здоров'я, а також про бе]IiJ ,:.,

або пiд час знахолх(ення ::*

_}_ _



"о'Ъ:|}]#:Ж? i виконувати виМоГи норМаТиВно-ПраВоВих aKTiB З охороНИ

праtдi, правила поводження з устатy1ну},_i. технiчними засобами наtsчання,

корис'ГУВа'ГисязасобамиколекТиВНоГотаiндивiДУаЛъноГоЗахИсТУ.
8.З.3.11роходИТи У ВсТаноВЛеном-|]и]j]} ЗаконоДаВсТВоМ i роботодаВцеN.I

гIорядку попереднi,га перiодичнi медичн1 огляди,

8.з.4. негайно повiдомл;; ;р" небезпеку або ..неЩаСНi 
ВИПаЛКИ

роботодавцяабоiншrУПосаДоВУособУ;"ТЗТiзахоДiвДляiхпоПереДЖеI{няl.а
лiквiдацii; надавати першу допомогу потерпlJIиМ,

s.з.5. нести особисту вiдповiдЬльнiсть за порУШеННЯ ВИМОГ, ЗаЗНаЧеНИХ У

]\alloмy роз,лiлi коJIективного договору,

9. I'араrr,гii д(iяльностi вrrборпого оргаlIу первиttrlоi профсrriLtковоi

оргаrriзаuii

9.1. Роботодавець зобов' язу€ться:

9.1.1. утримув атися"iд оуi"]яких дiй, що можутъ вва}катися в,гручанtlя\1 R

статутнУ ui,n"rri.'ro Про6.пiп,i,i"рuцiвникiв освiти i науки Украiни,

Ствоllи.гИ необхiдНi умовИ дпя норМалъноТ дiяльноС:,л-u"боПног() 
opl,all\

пер виннот r,р о 6 "iлковоi 
органiзачii i пр оф спiлко вого комlтету :

налаВаТиПрИМlЩенняДляПроВеДеннязборiвiзасiДаньпрофкоltr:
сПрИяТиДрУкУВаннtоiрозмноженнЮвiДповiДноТiнформацiТ;.

9.1.2.IIаJtаtзатиДЛяЗДlИсненняконТроЛЮкIlИГинаказiв,ТруДоВlк}]11,d{.1
гtрацiвtликiв,,lцокументИ ЧОдо 

облiкУ робочого часУ, вiдпусток, заявL,I lа CK:li' ,:

rrрацiвникiв l.а книгу тх p...rpuuii, доКУМеНТИ З ТаРИфiКаЦi'i' 
. 
аГе'] '1

rrрацiвнипiu, *iдоrостi та iншi докУменти "",u,o 
заробiтноТ плати 1 r,t,

9.1.3.ГоловiiчленамвиборногоорГанУПерВинtlоiпрофсПi.lк....
орl.анiзацiТ "uouuur" 

вiпъний вiд робот" .ru. Ъ"роооu"i 2 годин на ТИ/h,]е:::,

збережеttttям середнього заробiткулj": 
-":,унання 

громаДсъких обов'язкiв_,_,

1(ористЬ трудовоГо колекТиву, учаСтi в конСультацiяХ i перегоВорах, В potr" -

виборних rrрофспiлкових органiв, у тому числi вищих за пiдпорядкуваFII{я\i,

9.|.4'ЗвiльнятиПреДстаВникiвТрУДоВоГокоЛекТиВУвiдробоrii
необхiДнийперiодДляУчасТiУпiкетУВаннях'мiтин111,.:У:".'раuiях.rВlН-.-.
акцiях протес.гу, у тому чйлi з виТздом за межi установи (вiдповi:i,;,

}lасеJlеtlого I1\,ItKTy), пов'язаних iз захистом трудових, соЦiально-екоrlо\li:1]:

ripaB .га irl.гересiВ IrрацiвникiВ освiтИ - .nn.iri' профспiлкИ iЗ Збере"ъ,еi", ,,

..п.ъ:iз..}iжllj} чil:rно\lу органу п.р1"1:о].,I:_:р:",лковот opr ail

необхiднУ iнфорrrашiю .з 
питань, що стосУютъся змiстУ даного КоЛеКТl1l]}:,

/iоговору, спрIlятI1 реаJlзац,i;i;1" пr:9,._"1"* на захист трудових i соцtа_rь",_

сttономiчних rlpaB та iHTepeciB прашlвникlв, 
_., рrлtlпбничих. побу,гоtзt

9.1.б. Не rrерешкоf^,атl1 вi:вi:l-ванню та оглядУ виробничих, побу,гоI]l1\ ,:

itrlпих прtiIчtiшtень. робочItх rtiсць вrrборному орган]/ первинноi профспi-lк""_

органiзаЦii, перевiрка\I -]отрI1\1аНня законОдuu"ЪU УкраТнИ про праЦlО, OXOPt]"

працi,оПЛаТупрашi.u...."п,Тр\-]оВIlх'}""*о*,наДання,облiкiвикорисТаН:1,:



гок тощо, розмiщення iнформацii виборного органу первинноТ
-..i.tKoBoT органiзацiТ в примiщеннях i на територii установи в достуI,1I{лlх
.::цi;зникiв мiсцях, своечасно (в тижневий TepMiH) розглядати пропозицiТ

-:-.огсr органу первинноТ профспiлковоТ органiзацiТ про усунення виявлеIIих
_tl})iLlIeIIb, в цеЙ же TepMiH надавати письмову вiдповiдь щодо в)Itитих

., a.
, .,-. Не змiнювати умов трудового договору, не притягати ilo
,-.liHapHoT вiдповiдальностi членiв виборного органу пэрI]иI{}IоТ

:_i.-tKoBoI органiзацiТ, а також членiв KoMiciT з трудових спорiв без згоди tta
].r!r}{ого орга}Iу первинноТ профспiлковоi органiзацiТ.
..S. Звi.,tьнення членiв виборного оргаFIу первинноТ профспiлковоТ
,зttii', йоt,о [,олови (профорганiзатора), KpiM дотримання заI,альIIоI,о

: _:,\. проводити за попередньою згодою виборного органу ttервиtlttоi'
_ ::i.-tKoBoi органiзацii i вищого за пiдпорядкуванням профсгriлкоI]оl,о

-".1.9. Не допускати протягом року пiсля закiнчення TepMiHy обрагrrrя
::,;,HIlj{ колиrпtliх членiв та голови профкому з iнiцiативи власника або
j]-rва)iеного ним органу, KpiM випадкiв, передбачених ч.4 ст. 31 Закогlr

_:._-ltt Kllpo rrрофесiйнi спiлки, ik права та гарантii дiяльностi>. (Зазначеrlа
,Е,гiя не надаетъся у випадку дострокового припинення повноважень у
зку з неналежним виконанням cBoix обов'язкiв як членiв профкому, або за
эним бажанням, KpiM випадкiв, коли це зумовлено станом здоров'я).
9.1.10. Вiдповiдно до письмових заяв працiвникiв, що с членами виборного

rнy первинноi профспiлковоi органiзацiТ, щомiсячно i безоплатно
пмувати iз заробiтноi плати i перераховувати на рахушок членськi

фспiлковi внески не пiзнiше настугIного за днем виплати заробiтноТ пла,ги

9.2. 13иборного оргаЕу первинноi профспiлковоТ органiзацii зобов'язуеться
ористо,вувати наданi чинним законодавством УкраТни про працю, ocBiTy,
0ж цим колективним договором повноваження для захисту трудових
iалъно-економiчних прав та iHTepeciB працiвникiв.

10. Контроль i вiдповiдальнiсть

1 0.1. С,го;lоltи зобов'язуються:
10.1 .l . Clti.llbtto визначати необхiднi захоли для органiзацiТ виконаIlL{я

. _-)го коJIск,гивноI,о договорУ.
l0.1.2. Здiйснювати контроль за його виконанням як самостiйно коя<tIою il

- _ opiH, так i спiльно.
10.1.З. Для контролю за виконанням колективного договору cTopoнIl Iic

,..iше одного разу на piK аналiзують i узагальнюють хiд його виконання, 1,разi
JвиконаI]ня окремих положень здiйснюють додатковi заходи Iцодо Тх

,еалiзацiТ.

10.2. Роботодавець зобов'язу€ться:
1,7

11llш П|| _шГ, L



]

10.2.1 . ГIритягати до вiдповiдальностi осiб. вilнэ;i\ '. ::,': , ":

зoбoв'язartь(пoлoженъ)цЬoГoкoлекTИBнoГoДoГoBop}.Н3:i.:--З:.:
(невчасНоlщ/) iх виконаннi, порУшеннi законодавства про колектIlвнi .]ОГО3,_-l'_'i:.

10.3. ВиборrrиЙ орган первинIrоТ профспiлковоi оргаIIiзацiТ

зобовlязу(],гься:

10.з.l. Вимагати вiД власника розiрванНя трудоВого договору (контракту)

з роботодi}вцем закладу освiти, якщо BiH rrорушус законодавство про працrо, llc

виконуе зобов'язань цього колективного договору, на пiдставi ст.45 КЗпlI
УкраТни.

колеl<r.ивttий договiр пiдписаний у трьох примiрниках, якi зберiгают,ься у
кoiKHoT iз сr,орiн i MatoTb однакову юридичну силу.

За дорученням трулового колективу

Щиректор Мукачiвськоi

гiмназii ]ф 15

шБ

Щата <<29>> квiтня 202t року

Голова виборного органу первинноi
профспiлковоТ органiзацiТ МукачiвськоТ

гiмназiТ Ns15

яс ШБ

\tfrlУ
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Щодаток 1

до колективного договору мiж
адмiнiстрацiею Мукачiвськоi гiмназii J\b 15

та первинною профспiлковою
органiзацiею на 202I-2025 роки

ОРIеНТОВНИЙ ПЕРЕЛIК
посад працiвникiв з ненормованим робочим днем системи MiHicTepcTBa

ocBiTlr i науки Украiни, яким може надаватися додаткова вiдпустка

Керiвники установ i органiзацiй, ik заступники.

[.,'ttономiсr,и, юрисконсульти, практичнiпсихологи, соцiологи, бухга",iтерlr.
бухгaштер и-ревiзори та iншi).
"['схttiки Bcix сгrецiальностей.

CeKpeTapi, секретарi-друкарки, ceкpeTapi учбових (учбово-методичних) Bi_rri. : . з

(частин), lliлоtзоди, комiрники.
iivxapi.
JIircapi, ссJlедrriй l,а молодший медичний персонал установ i закладiв освi,гtt.

19



Додаток 2

до колективного договор), ltiд,

адмiнiстрацiсю lr4укачiвськоТ гirrназiТ,\l 1 5

та первинною профспiлковою
органiзацiсю на 2021-2025 роки

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

здiйснюеться пiдвищена оплата

1. Види робiт з важкиМи i шкiдливими умовами працi, на яких встановлIоються

доплати в розмiрi до 12 вiдсоткiв:
1.1з0. Обслуговування теплових бойлерних установок в цехах (дiльничях):

котельних, турбiнниХ. . Е ____ л_i..?л,,,л_птri
t.140. Газозварювальнi, газорiзалънi i електрозварюваJIьнi роботи, здiйснюванi

у примiщеннях.
1.146. Ремонт i очищення вентиляцiйних систем.

каналiзацiйних колодязiв, проведенням ik дезiнфекцiт,

1.151. Прашня, сушiння i прасуванн,I спецодягу, 1 _____*__

I.|52. Ръботи бiля гарячих плит, електрожарових шаф, кондитерських l паро-

масляних гtечей та iнших ашаратiв для смаження i випiкання,

1.155. Роботи, пов'язанi з миттям пос}дуl тари i технологiчного обладнання

вручну iз застосуванням кислот, лугу та iнших хiмiчних речовин,

1.159. Роботи з хлорування води, з виготовленням дезiнфiкуючих розчинiв, а

також з Тх використанням,
1.164.Робота за дисплеями ЕОМ,
1.178. Забезпечення i проведення занять у критих плавальних басейнах,

1.i82. Роботи на висотi 1,5 м i бiльше над поверхнею землi (пiдпоги),

,.д,оплати за несприятливi умови прачi встановлюються за результатами

атестацii робочих *i.цi або оцiнки умов прачi особам, безпосередньо зайнятим

на роботах, передбачених перелiком, i 
. "uрu"овуються 

за "": 91i::,,:,:,
зайнятостi гrрачiъникiв на таких робочих мiсцях або в таких умовах прац1, яка

здiйснюсr"с" 
"iдrrовiдно 

до дiючого законодавства про охорону прачi,

При наступнiй рацiоналiзацii робочих мiсць i полiпшеннi умов прашi

доIIлати зменшуютъся або вiдмiняються повнiстю,

на роботах з важкими i шкiдливими умовами прачi доплати

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

особливО важкимИ i особлИво шкiдливими умовами працi , до 24 вiдсоткiв

посадового окладу (ставки),
z0



Ф

Лтестацiя робочюr Micrp або оцirпса )длов працi в )rcтaffoBalK i органiзаrriях

здiйстпоСться атестацiйною комiсiею, яка створюеться EaKa:loM керiвника за

погоджеНIUlм З профспiлковим KoMiTeToM з ЕIисла найбiльш квzшiфiкованих

працiвникiв, предстаЪникiu профспiлкового KoMiTery, служби охорони праui

),cl,aLloBIt i оргllнiзаrtiТ.
Аr,сi:,гаltiйttr коrtiсiю очолюс керiвник або

IIлснами,,.....,.u,,iйноТ KoMiciT можуть залучатися
його заступник. ,Щ"lrя робогir
спецiалiсти iнших служб i

органiзашiй. . ______

на пiдставi висновкiв атестацiйноi koMicii керiвник установи, органlзац1l

за погодженням з профспiлковим KoMiTeToM затверджус перелiк конкретних

робiт, на яких встановлюсться доплата за несприятливi умови працi i розмiри

дошлат за видами робiт' 
гь Тх виплати встановлюються

KoH-KpeTHi розмiри доплат та трив€ullсl

наказом п0 ycTaнoBi, органiзацii,

2\



.Щодаток 3

до колективного догювору rriж
адмiнiстрацiсю Мукачiвсъкоi гiмншiТ

J\ъ15
та первинною профспiлковою
органiзацiсю на 202I,2025 роки

сшисок
виробництв, цехiв, професiй i посад iз шкiдливими i важкими умовами

працi, зайнятiсть працЬникiв на роботах в яких дас право на щорiчну

додаткову вiдпустку

(вiдповiдноДопосТановиКабiнетУМiнiстрiвУкраiни
вiд 13 травня 2003 року Jt 679)

Виробництва, роботи, цехи, професii та посади

lVlaKcttrl;Llo, _,

r'lltttlli-l,. - 
,,

,,,.,,.;tlLl'l'

-,Li]- i.i : {

Bi,ltll " ,

робс 
,,

шкi:.ll з,,
Ba'/iKll\:,] ', ', :

Г'i',, -

Kа*leHl.,.,:,-,,

Кухар, який праIцое бiля шrити

Фарбувальник

C]ltepaTop Ilрапьних машLlн, зайнятий на iнших роботах

Огtалювач, зайнятий опаJIенrUIM печей дров'яним паливом
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Додаток 4

до колективного договору мiж
адмiнiстрацiсю Мукачiвськоi гiмназiТ Nс l 5
та первинною профспiлковою
органiзацiсю на 202I-2025 роки

список
вирtlбництвl робiт, професiй i посад працiвникiв, робота яких

пов'язана з пiдвищеЕим нервово-емоцiйним та iнтелектуал[Dним
навантаженням або виконусться в особливих природних

географiчних i геологiчних умовах та умовах пiдвищеного ризику для
здоров'яtл Що да€ право на щорiчну додаткову вiдпустку за особливий

характер працi

виробництва, роботи, цехи, професiтта посади

Максимальна т,ривал icTb
щорiч Hoi' лода l KoBtl j'

вiлп1 стки ta робtlr_r l r

шкiдливим tt i важкttь,t и

умовами прашi. Kzurett:Iaptiиx

:tHiB
XVI. ДIЯJIЬНIСТЪ У СФЕРI ОРГАНIЗАЦIТ ВIДПОЧИНКУ, РОЗВДГ, КУЛЬТУРИ ТД СПОРТУ

cllellla.I] l}овlttIоl'-ll1,гяt|о-tонаr(ькоt'(спортивно-технiчноТ) шкоJI1.1 та училltща
олiп,l пi йсt,коr-о резеDвy

ОХОРОНА ЗДОРОВ,Я, OCBITA ТА СОЦIАЛЬНА ДОПОМОГА

ЗАГАЛЬШ ПРОФЕСII ЗА BCIMA ГАЛУЗЯМИ ГОСПОДАРСТВА

ДШЛЬНIСТЬ TPEHEPIB I СПОРТИВНИХ ВИКЛАДАЧIВ

lHc нlза

IНШI ВИДИ ВИРОБНИЦТВ

60,

медична молодша з догляду за хворими, caHiTapKa, буфетник, робiтник з
обслуговування лазнi, нянька, поп.l iчrl ll к BIl хователя, прибиралыIик

нь та санвузлlв

и,tих п]эимiщень

(вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
вiд 13 травня 2003 оокч Jt 679)



lодаток 5
до колективного договору мiяt
VIукачiвськоIо гiмназiсю ЛЬ 15 l а
N4укачiвською мiською орган i заr1 i cl<l
Профспiлки працiвникiв освiти i науки
на 202I-2025 роки

полотtЕння
про премiювання працiвникiв

1 .Загальп i по,,tожецня
1,1 ,lане Ilоложення про поемirовання працiвникiв (далi - [JоrlоженI]я )

I]c,l а}IовлIоС 1lоряllоК i розмiрИ премiювання керiвникiв, Тх засr.угlllикiв.
IIе,;1агогi'IIIих ,га iнших працiвникiв закладiв освiти та установ, пiдtlоря/lкоI]а}I]]\
управлiннrо освiти, молодi та спортУ виконавчого KoMiTeTy N4укачiвсL]i,-,
MicbKoT ради.
1,2,Щля вl{значення претендентiв на премiювання та розмiру премiй наказо..:
FIаЧаЛЬНИК:а УПРаВЛiННЯ ОСВiТИ, МОЛОДi Та спорту створюеться комiсiя з чIlс,.,:llраtliвникiв уtlраrзлiння освiти, молодi та спортУ; мiського KoMiTeTy гlрофсгli.tк;,гrрацiвнИкiв освiтИ i науки; методичНого кабiнету та централiзованоТ бухга--l гс1. ,

управлiння освiти, молодi та спорту.
1.3.Керiвники закладiв освiти можуть клопотати про премiювання пiJ.-tс.].ii:i.rrрацiвникiв.
i,4,B доFI. рiпlегtня можуть вноситись змiни та доповнення на пiдставi рitltеllllяrcolricir'.

2.I[орядок визIIачеIIIIя фопдУ премiювацня
2, i,ФонД матерiаЛьногО заохочеНня (преМiальниЙ фо.rд) створюеТься за Ра\\ l].:,eKoHoMii фопдУ заробiтноТ плати В межах загальних коштiв, пере;tбачеI]]1\,коluторисом FIа оплату працi.
2,2,Премitоваt;ня працiвникiв здiйснIоеться у разi вiдсутностi заборговагiостi ...,заробiтнiй rrлатi.

3.IIоказнl{ки шремiюваlrня i розмiр премiй
3.1.Премirовання проводитъся за такими показник ами:
-сl'млiнне виконання слу}кбових обов'язкiв;
-,гворче стаI]JIсIIIIя ло працi;
-ЛО'ГРИМаI]tlЯ [IРаВИЛ ВНУТРiШНЬОГО ТРУДового розпорядку, Ilojlo.Ac.Il:,
I(оJlекти BIl о I.o l (оговору;
-особистий внесок працiвника у роботу колективу;
-змiцнення матерiально-технiчноi б ази закладу;
-пiдготовка переможцiв та призерiв олiмпi uo iiзмагань рiзного рiвня;-орr,анiзаш iя оз2lоровлення дiтей;

)/1La



-пlдготовка закладу до нового навч€LIIьного року;
-багаторiч на добросовiсна праця;
*активна участь у громадському життi;
-збiльшення обсягу робiт та обов'язкiв.
З.2.Розмiр премii зЕшежить вiд виконаннrI показникiв, зазначених у п.З.1,
особистого вкладу в загальнi результати роботи та наявних коштiв.
3.3.Премiювання працiвникiв проводиться за фактично вiдпрацьований час без

урахування днiв, пропущених через хворобу, перебування у вiдпустцi (у тому
числi й без збереження заробiтноi плати).
3.4. Працiвникам, якi звiльнились з роботи в мiсяцi, за якi провадиться
гrремiюваIIня, премii не виплачуються, за винятком працiвникiв, якi вийшли на
пенсiю, звiльнилися за станом здоров'я або згiдно з п. I ст.40 КЗпII Украiни чи
переведенi на iншу роботу.
3.5. Працiвники можуть бути позбавленi премiТ повнiстю або частково за
неякiсне виконання службових обов'язкiв, порушення трудовоI чи виконавськоТ
дисциплiни тощо.

4.Премiювання за виконання особливо ва?кпивоi роботи
4.1.Премiювання за виконаннrI особливо важливоI роботи або на честь
святкових дат з урахуванням особистого вкладу працiвника здiйснюеться в

кожному конкретному випадку згiдно нак€ву нач€uIьника управлiння освiти,
молодi та. спорту згiдно подання керiвника структурного пiдроздi;rу ,га за
погодженням iз вiдповiдним органом профспiлки.
4.2,Витрати на премiювання за виконання особливо важливоТ роботи
здiйснюеться за рахунок фо"ду премiювання, утвореного вiдповiдно до п.2.1

цього Положення.

5.Порядок i термiни премiювання
5.1.Прогrозицii щодо позбавлення премii або зменшення iT розмiру KoHKpeTHoI\ty
працiвнику зазначаються в наказi про премiювання на пiдставi доповiдt-lоi
записки керiвника структурного пiдроздiлу та погоджуються з профспiлковим
KoMiTeToM.
5.2.Премiяt вишлачуеться не пiзнiше строку виплати заробiтноi плати за першу
IIоловину мiсяця, наступного за звiтнiм.

]_<
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{одаток 6

до колективного договору MiH<

МукачiвськоIо гiмназiсrо ЛЬ 15 ,га

МукачiвсъкоIо мiською органiзацi ero
Профспiлки працiвникiв освiти i науки
ъта 2021-2025 роки

поло}кЕння
про надаIIIIя щорiчIrоi винагороди

ПеДаГОгiЧlIим rIрацiвникам IIавчальIIих закладiв за сумлiнtIу IIраtIю,
зразкове виконацlrя службових обов'язкiв

l./|aHe ГIо.ltо;ttсtttlя поширIосться на керiвних, педагогiчних lrрашitзнttкii,
ЗаI'аЛЬНООrэвiтlliх шкiл, дошкiльних навчальних закладiв, позашкiльIll.iх )сгilIItl::
'Га МеТОДИЧIfОI'О кабiнету, пiдпорядкованих управлiннtо освiти, мололi ,ra ctI()I. .,

ВИКОНаВЧОГО KoMiTeTy Мукачiвськоi MicbKoi ради, KpiM тих, якi пр€ll_1tоItl l:, :,

навчально-виховних закладах за сумiсництвом.
2,LI{ОРiчIlа грошова винагорода надасться керiвникам, пеJагог1.]н;:..1
ltРаrrliВНИКаN{ Закладiв освiти та методистам методичного кабiне,г1 зt1 с\ rt.li:,.
ПРаЦЮ, ЗраЗковс Rиконання службових обов'язкiв за умови досягнеI111я lli1,,,,

1'crrixiB у вихованнi дiтеЙ, навчаннi, вихованнi, професiйнiil ili.1I,....,

учtliвськоТ молодi, методичному забезпеченнi; вiдсутнiсть порушень BllKL)li,l;:
iтрудовоi дисциплiни та здiйснюсться за рахунок економii фопд) заlэtri_.,.
IIJIати в Mextax загальних коштiв, передбачених кошторисом на оплат\ гI1-1.,.

.j,I)озмiр rrtopi.tIioT грошовоТ винагороди за cyM_ltiHнy працю, зразкове I]l1Kt]::_

слуя<бовlr;< обов'язкiв визначаеться комiсiею, затвердженок] lj.l.-.
шачальник:а управ"ltiння освiти, молодi та спорту з числа працiвникiв r гlil.,,-
освiти, мо-lIодi та спорту; мiського KoMiTeTy профспiлки працiвникiв tl;,,
науки; методичного кабiнету; централiзованоi бухгалтерiТ управлiння L]- :

п.lо.lrодi т,а сtIорту; керiвникiв навчально-виховних закладiв, виходячll з н.;я:,
lttltttTiB.
4.1 I{орiчrIа I,poIJIoRa винагорода керiвникам навчальних закладiв та гlраlti i] : :,

N{е'годичIIoго кабiгrету видасться на пiдставi наказу начаJIьника \, пi].1=

осlзiти, мо"ltодi та спорту.
5 .I t{орiчIl€t гроlIIова винагорода педагогiчним працiвникам нада€ться Bi._1 I..,.
;l{o Полоltсеттttя, яке затверджусться керiвником навчального зак.li,_,.
tlоl,о;i[жеtllIяNl з lrрофсrliлковим KoMiTeToM i молtе вклIочати в себе JO.i,l ,

криr,ерiТ, r<piп,r визI-tачених у пунктi 2 цього Положення, з урах\ в;::;
специфiки наI]чального закладу.
6.Розмiр ш_цорiчноТ грошовоТ винагороди не може перевищуваl,и o.il:,.,

шосадового окладу (ставки заробiтноi плати) з урахуванням пiдвищегtь.
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Щодаток 7

до колективного договору мiж
Мукачiвською гiмназiсю М 15 та
Мукачiвською мiсъкою органiзацiею
Профспiлки працiвникiв освiти i науки
на202|-2025 роки

спiльна комiсiя
УПРаВЛirtня освiти, молодi та спорту виконавчого KoMiTery МукачiвськоТ
МiСькоi Ради та МукачiвськоТ MicbKoi органiзацii Профспiлки працiвникiв

освiти i науки для ведення переговорiв i здiЙснення контролю за
виконанням MicbKoT Угоди

ВiДЦ СТОРонИ УПравлiння освiти, молодi та спорту виконавчого KoMiTeTy
Мукачiвськоi MicbKoi ради :

.Щиректор Мукачiвськоi гiмназii Jф 1 5

Заступник директора з НВР
гiмназii J\b15

МукачiвськоТ

р Вiд сторони виборчого органу первинноТ профспiлковоi органiзацiТ
МукачiвськоТ гiмназiТ Jф 15

Голова виборчого органу гIервиtttlоТ
профспiлковоi органiзацii N4укачiвсI;коТ
гl\Iназ11 Лs i 5

оксана Бiблiотекар М чiвськоТ гiмназiТ Jф15

Криж i\4арина

Щмитрiвна

21

Карпенко Сергiй
олегович

Iltкрiба Тетяна IBaHiBHa



С-

1,s

Вiдтовiдно до постанови КМУ М115 вiд 21,08.2019 року, (в редак_
Постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 21.08.2019 Ns 768), та Порядт
повiдомноТ реестрацii галузевих (мiжгалузевих) i територiальних уго
колоктивних договорiв ресструючий орган з MeToIo посиленI
iнформування заiнтересованих суб'ектiв оприлюднюс на офiцiйттому Rеl

сайтi:
- ресстр колективних угод (договорiв), змiн i доповнень до них;
- текст коJIектIлвних угод (договорiв), змiн i лоповненъ до них;
- B.rlacHi рекомендацiI щодо приведення угоди (договору) у вiдповiднiс,

з вимогами законодавства (у разi ik наявностi);
-rrерелiк пiдприсмств, установ, органiзацiЙ, дJIя яких с обов'язкови]ч

IToлox{eHHjI колективноi угоди (у разi поданшI такого перелiку cTopoнaN
угоди).

У зв'язку з вище ЕIаведеним, та керуючись ч. 3 п.7 Порядку повiдомн
рОеСтрацii гаJiузевих (мirкгалузевих) i територiальтIих угод, коJiеIflиRнl
договорiв,, просимо, при пред'явленнi на повiдомну реестрацi
ГаЛУЗеВих (мiжгалузевих) i територiальних угодl колеItтивI{их договорit
повiдомляти, чи мiстить договiр iнформацiю, доступ до якоi обмежеl
сторонами договору вiдllовiдно до закону або ix рiпrень (зокреп
конфiлеllцiйну, тасмну чи слуrкбову iнформаuiю). У випадку tIаявн
конфiденцiйноТ iнформацii, просимо на протязi 2-х робочих лнiв Ha/Ia,l
,гаку iнформацilо.

202l р. (шБ)

на оIIрилюднення,гексту коJIектив}Iого догово]
(угоди) (змiн т,а lIoпoBHeHb ло них) на офiцiйному сайтi Micblctli ради.
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